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مقدمه 

خوش آمدید! كتابی كه در دســت دارید، بررسی دوازده قدم و دوازده 
ســنت معتادان گمنام است. ما متوجه هستيم كه ارزیابی و بررسی هر گونه 
مســئله شــخصی و فردی مانند مراحل "بهبودی"، چه به صورت مكتوب و 
 چه در كالم، نمی تواند كليه مســائل مربوط بــه تمامی افراد را در بر گيرد. 
هدف از تأليف این كتاب، مطالعه و بررسی كامل و جامع قدمها و سنت های 
NA و نتيجه گيری در مورد تمامی ابعاد بهبودی یا وحدت NA نيســت، بلكه 

 این كتاب به شــما خوانندگان كمک می كند تــا از اصولی كه در قدمها و
سنت های ما وجود دارند، یک برداشت شخصی داشته باشيد. اميدواریم كه 
با مطالعه این كتاب، به رشد شخصی، درک و احساس همدردی دست یابيد. 
همچنين آرزو می كنيم كه مطالعه این كتاب شما را در جهت دست یافتن به 
نگرش تازه ای نسبت به بهبودی خود و جایگاه ارزشمندتان به عنوان یكی از 

اعضای معتادان گمنام رهنمون سازد. 
 هر یــک از اعضای NA به نحــوی در مراحل تولد و رشــد این كتاب 
ســهيم بوده اســت. تفاوتی نمی كند كه شــما به تازگی عضو شده اید و 
یا از اعضای قدیمی ما هســتيد. تجربه و پشــتيبانی شما و از همه مهم تر 
 حضورتان در جلســاتی كه معتادان به منظور در ميان گذاردن بهبودی خود
 با دیگران برگــزار می كنند، انگيزه ما برای تهيه این كتاب بوده اســت. با
آنكه فرآیند نوشــتن كتابی درباره تجربه انجمنی چون معتادان گمنام كه 
دارای اعضای مختلفی اســت، بسيار طوالنی بوده اســت، اما تمامی موانع 
 در پرتو هدف اصلی ما كه "رســاندن پيام بهبــودی به معتاد در حال عذاب
 اســت"، ناچيز به نظر می آیند. این هدف به عنوان تنهــا چيزی كه واقعًاً
 اهميت دارد، به طور روشن و استوار در وجدان همگی ما نقش گرفته است.

به همين دليل همه چيز ممكن می گردد و معجزات به وقوع می پيوندد. 



چگونگی و ماهيت سلســله مراحل بهبودی، باعــث گردید كه ما برای 
این كتاب چنين عنوانی انتخاب كنيم. از ماحصل تمامی گفت و شــنودها و 
كارهای انجام شــده، یک حقيقت بنيانی راجع به برنامه ما روشن شد: این 
 برنامه "نتيجه بخش" است. دالیل موفقيت برنامه ما بسيارند كه اهم آنها در 
 وجود یكایک مــا، در رابطه ما با یک نيروی برتــر، در قلب و ذهن ما و در
 معرفت و بينش دســته جمعی اعضای ما نهفته اســت. از آنجا كه كوشش 
 اصلی مــا در تهيه این كتاب به نگارش همان بينش دســته جمعی معطوف
 شــده اســت، بر این باوریم كه مناســب ترین عنوان را برای این كتاب

برگزیده ایم: چگونگی عملكرد برنامه معتادان گمنام 
آرزو مــی كنيم كه این كتاب "ارزش درمانــی كمک یک معتاد به معتاد 
دیگر" را به درســتی تبيين كند. ما این كتاب را به عنوان هدیه معتادی به 
معتاد دیگر تقدیم می كنيم و اميدواریم با مطالعه این كتاب، عشق و عالقه 
ما به معتادانی كه روش زندگی معرفی شده از سوی ما را آزمایش می كنند، 
مورد قبول واقع شــود. تقاضا می كنيم از این كتاب استفاده كنيد و از آن 
 لذت ببرید. آن را به دوســتان خود، راهنمای خود و افراد دیگری كه شــما 
 راهنمایشــان هســتيد، امانت دهيد. رویهم رفته، از طریق مشــاركت با 
یكدیگر می توانيم پاســخ سؤاالت خود، نيروی برتر خود و راه بهبودی خود 

را پيدا كنيم. 



كتاب اول 
قدم های دوازده گانه 

 هــدف از این بخش، دعــوت از اعضا بــه پيمودن مســير بهبودی و 
همچنين اســتفاده از آن به عنوان منبعی برای برداشــت شخصی از اصول 
 روحانــی دوازده قدم معتادان گمنام اســت. این بخش به بررســی اصول 
 روحانــی هر قــدم و چگونگی تجربه كــردن این اصــول در زندگی مان 
 می پردازد. ما معتقدیــم كه در این كتاب "قدمها" به گونه ای ارائه شــده 
 اســت كه معرف گوناگونی اعضــای انجمن ما و منعكــس كننده بيداری 

توصيف شده در قدم دوازدهم است. 



قــدم اول
"ما اقرار كردیم كه در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره 

شده بود."

 همه ما بــه عنوان یک فرد معتــاد، تنهایی، درد و نااميدی ناشــی از
اعتياد را تجربه كرده ایم. اكثر ما پيــش از آمدن به NA، هر كاری را كه به 
فكرمان می رســيد، امتحان كردیم تا مصرف مواد مخــدر را كنترل كنيم. 
ماده مصرفی خود را عوض كردیم، چون فكر می كردیم مشــكل ما مواد به 
خصوصی اســت. مصرف مواد خود را به اوقات یــا مكانهای خاصی محدود 
 كردیم. حتی ممكن اســت با خود عهد بســته باشــيم كه در زمان معينی 
مصرف مواد را به كلی كنار بگذاریم. بارها به خود گفته بودیم، هرگز اعمالی 
را كه شاهد سرزدن آنها از معتادان دیگر بودیم، انجام نمی دهيم. اما طولی 
 نكشــيد كه دیدیم خودمان دقيقا همان اعمال را انجام می دهيم. هر تالشی 
 كه كردیم در درازمدت بی اثر ماند. اعتياد ما به طور فعال پيشــروی می كرد
 و حتــی صادقانه ترین مقاصد ما به جایی نرســيد. تنها و وحشــت زده از

آینده ای كه در انتظارمان بود، به انجمن معتادان گمنام پيوستيم. 
 ما به عنوان اعضــای معتادان گمنام به تجربــه دریافته ایم كه اعتياد،
یک بيماری پيشرونده است و این پيشــروی می تواند سریع یا كند باشد، 
اما هميشــه به زوال و انحطاط ختم می گردد. تا زمانی كه مصرف مواد مخدر 
را ادامــه ميدهيم، زندگی مان بدتر و بدتر می شــود. ارائه تعریفی دقيق از 
اعتياد آن گونه كه مورد قبول همگان واقع شــود، كاری غير ممكن اســت. 
با این همه، به نظر می رســد كه این بيماری معموال ما را به روشــهای كلی 
زیر تحت تأثير قرار ميدهد. از جنبه روانی، فكر و ذهن ما دائمًاً با وسوســة 
 مصرف مواد تحریک می شــود. از جنبه جسمی، حالتی از اجبار برای ادامه 
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 مصرف را بــدون توجه به عواقب كار، در خود پــرورش می دهيم. از جنبه 
 روحانــی، در طــول دوران اعتياد، كامــاًل به افــرادی خودمحور تبدیل
 می شــویم. بســياری از معتادان، به اعتياد به عنوان یــک بيماری نگاه 
 می كنند، زیرا بر اســاس تجربيات ما اعتياد یک بيماری پيشــرونده و غير 

قابل عالج است و چنانچه متوقف نگردد مرگ آور خواهد بود. 
در معتادان گمنام، به بررســی تمام جنبه های اعتياد خود می پردازیم و 
توجه خــود را تنها به بارزترین جنبه آن، یعنی مصرف غيرقابل كنترل مواد 
مخدر معطوف نمی كنيم. جنبه های بيماری ما متعدد هستند. با اجرای این 
برنامه، یكایک ما با شــيوه هایی كه اعتياد زندگی شخصی ما را تحت تأثير 
 قرار می دهد، آشنا می شویم. قطع نظر از اثرات اعتياد بر زندگی شخصی و 
 فردی، همه ما دارای ویژگيهای مشــتركی هســتيم. در جریان قدم اول، 
مسائلی چون، وسوســه، اجبار به ادامه مصرف و انكار را مورد بررسی قرار 
 می دهيــم. در ضمن، به بررســی حالت خاصی كه بســياری از افراد آن را 

"خالء روحانی" ناميده اند، نيز می پردازیم. 
هنگامی كه تمامی جنبه های بيماری خود را بررســی می كنيم و به آنها 
 اعتراف می نمایيم، رفته رفته عاجز بودن خود را درک می كنيم. بسياری از
 مــا هنوز نپذیرفته ایم كــه ما معتادان، غالبا تحت تأثير وسوســه و اجبار 
هستيم. ممكن است نســبت دادن این صفات به ما، موجب انزجار ما شده 
باشــد. اما وسوســه و اجبار از جنبه های عاجز بودن ما هستند. اگر قرار 
اســت كه ما عاجز بودن خود را كاماًل بپذیریم، بایــد درک كنيم و اعتراف 
 نمایيم كه چنين جنبه هایی در زندگی ما وجود دارند. از نظر ما "وسوســه"، 
جریان فكری بی پایانی اســت كه با مصرف مــواد مخدر، اتمام مواد مخدر، 
 به دســت آوردن بيشتر مواد مخدر و مسائلی از این دست، در ارتباط است. 
ســاده بگویيم نمی توانيم این جریان فكری را از ذهــن خود خارج كنيم. 
 براســاس تجربيات ما، "اجبار" یک ميل غير منطقــی به ادامه مصرف مواد 
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 مخدر، بدون توجه به عواقب آن اســت. به بيان ســاده تر، ما نمی توانيم
 مصرف خود را متوقف كنيم. در اینجا وسوســه و اجبــار را به مصرف مواد
  ارتباط می دهيم، زیرا در ابتدای حضور در جلســات و اجرای برنامه، نكتة 
مشــتركی كه باعث آشــنایی ما با یكدیگر و فهميدن بهتر برنامه می شود، 
مشــكل اعتياد ما به مواد مخدر اســت. به تدریج كه به بهبودی خود ادامه 
ميدهيم، متوجه می شــویم كه این جنبه های اعتياد چگونه در بسياری از 
عرصه های زندگی ما آشكار می شــوند. "انكار"، قسمتی از بيماری ماست 
 كه اعتراف به واقعيت را برای ما مشــكل یا غيرممكن می ســازد. در طول 
 اعتيادمــان، "انــكار" مــا را از درک و دیدن حقایق دردنــاک زندگی باز

می داشت. بارها به خود می گفتيم اگر شرایط موجود بهتر شود، هنوز شاید 
بتوانيم زندگی خود را به نوعی تحت كنترل در آوریم. هميشــه ماهرانه از 
كارهای خود دفاع می كردیم و از قبول مســئوليت خساراتی كه اعتياد به 
 بار آورده بود، سر باز می زدیم. معتقد بودیم اگر برای مدتی طوالنی، سخت 
 تالش كنيم، ماده مخدری را جایگزین ماده مخدر دیگری كنيم، دوســتان
 خود را عــوض كنيم و یا شــغل و محل زندگــی خــود را تغيير دهيم، 
زندگی مان بهبود خواهد یافت. این توجيهات و دليل تراشــيها بارها موجب 
 شكست ما شد، اما باز هم از تمســک به آنها دست برنميداشتيم. بر خالف 
 تمامی شــواهد موجود، باز هم انكار می كردیم كه مواد مخدر مشــكالتی
 برای ما به وجود آورده اســت. به خودمان دروغ می گفتيم و فكر می كردیم 
كه باز هم می توانيم بدون مشــكل مصرف كنيم. بدون توجه به مصيبتی كه 

اعتياد برای ما به بار آورده بود، كارهای خود را توجيه می كردیم. 
 جنبه روحانی بيمــاری ما كه طی اولين دوره پاک شــدن، در ما نوعی
 احســاس تنهایی و تهی بــودن ایجاد می كند، شــاید مشــكل ترین و
پيچيده ترین جنبه اعتياد ما باشــد. از آنجا كــه این جنبه بيماری، تأثيری 
بسيار عميق و شــخصی بر ما دارد، احتماالً زمانی كه به فكر اجرای برنامه 
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بهبودی برای مقابله با آن هستيم، احســاس وحشت و درماندگی خواهيم 
كرد. با این همه، باید به خاطر داشــته باشيم كه بهبودی برای هيچ كس یک 

شبه اتّفاق نمی افتد. 
 هنگامی كه به بررســی آثار و نتایج بيماری خود می پردازیم، مسلمًاً به 
این نتيجه می رســيم كه اختيار زندگی از كف ما خارج شــده است و این 
 مسئله را در تمام مشــكالت زندگی خود مشاهده می كنيم. در این مرحله 
نيز تجربيات ما بســيار شخصی است و در بين معتادان متفاوت است. بعضی 
از ما وقتی متوجه غير قابل اداره بودن زندگی شــدیم كه از لحاظ احساسی 
 كنترل خود را از دســت داده بودیــم و یا از مصرف مواد احســاس گناه 
 می كردیــم. عده ای دیگر از ما همه چيز خود نظير خانه، خانواده، شــغل و 
عّزت نفس را از دســت داده ایم. بعضی از ما هرگز یاد نگرفتيم چگونه مانند 
 یک انســان رفتار كنيم. بعضی دیگر در زندان و مؤسسات مختلف بوده ایم 
 و برخی از ما با مرگ دســت و پنجه نرم كرده ایم. بدون توجه به شــرایط 
 ویژه زندگی فــردی، با كمی دقت متوجه می شــویم زندگی ما در هر حال 
 تحــت فرمان و هدایت رفتاری ناشــی از وسوســه، اجبــار و رفتارهای 

خودخواهانه بوده است و منجر به غير قابل اداره بودن زندگی شده است. 
 شــاید وقتی كــه به NA آمدیــم؛ عامــل اصلی مشــكالت خود را 
 نمی پذیرفتيم. به دليــل خودمحوری، اكثر اوقات خود ما آخرین كســی 
بودیم كه متوجه اعتياد خود می شــدیم. بســياری از ما به تشویق و اصرار 
 دوستان یا خانواده شروع به شــركت در جلسات NA نمودیم. بعضی دیگر 
 از ما تحت اجبــار و یا به دســتور دادگاه به این جلســات آمدیم. فرقی 
نمی كند چگونه به اینجا رســيدیم، بلكه مهم است این سراب كهنه از بين 
 رود. بــرای پذیرش حقيقت اعتياد خود، اول الزم بود صداقت را جانشــين 
 انكار كنيم. بســياری از مــا لحظه ای را كه با حقيقــت بيماری خود روبرو 
 شــدیم، هنوز به خاطر داریم. تمام دروغها، بهانه ها و دليل تراشی هایی كه 
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 برای توجيه وضعيت زندگی مان به آنها متوســل ميشــدیم، دیگر كاربرد 
خود را از دست داده بودند. 

 اینكه ما چه كســی بودیم و چه بر ســرمان آمده بود، برای ما روشن تر 
 شــد. دیگر نمی توانستيم از حقيقت فرار كنيم. ما متوجه شده ایم كه بدون 
داشــتن صداقت نمی توان به بهبودی دست یافت. بســياری از ما پس از 
سالها دروغگویی و نداشتن صداقت به معتادان گمنام آمده ایم. با این همه، 
می توانيم یاد بگيریم كه صادق باشــيم و باید شــروع به تمرین آن كنيم. 
آموختن صداقت، مقطعی و لحظه ای نيســت، بلكه یک فرآیند مداوم است. 
می توانيم مرحله به مرحله و با پشــت سر گذاشتن قدمها صداقت بيشتری 
پيدا كنيم و همچنان پاک بمانيم. در قــدم اول، با پذیرفتن حقيقت اعتياد 
 خود، شــروع به تمرین اصــل روحانی صداقت می كنيم. ســپس، به ابراز 
حقيقــت در مورد زندگی خــود ادامه می دهيم. ما بــا صداقت با آنچه كه 
در زندگی واقعی مان وجود دارد، روبرو می شــویم، نــه با آنچه كه دلمان 
 می خواســت اتّفاق بيفتد یــا باید اتّفاق می افتاد. فرقــی نمی كند از كجا 
 آمده ایم، ســابقة ما چه بوده و یا وضعيت ما چقدر خوب یا بد بوده است. در 
هر حال، وقتی به معتادان گمنــام و دوازده قدم آن روی می آوریم، آرامش 

خود را رفته رفته باز می یابيم. 
 وقتی قدم اول را شــروع می كنيم، مهم اســت چند سؤال شخصی و 
 اساســی را از خودمان بپرســيم: آیا می توانم مصرف مواد مخدر را كنترل
كنم؟ آیا تمایل به تــرک اعتياد دارم؟ آیا مایلم هر كار الزم را برای بهبودی 
انجــام دهم؟ اگر بخواهيم بين یافتن یک روش زندگی جدید در NA و ادامه 
 اعتيــاد یكی را انتخاب كنيــم، آنگاه بهبودی برای ما بــه تدریج جذابيت 

بيشتری پيدا می كند. 
 ما به تدریج "دســتاویزهای" خود را كنار می گذاریم. این دســتاویزها 
قســمتی از وجود ما هستند كه تاكنون آنها را تسليم برنامه نكرده ایم. اكثر 
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 ما در اوایل پاک شدن خود دســتاویزهایی داریم. با این همه، باید راههایی 
را برای رهایی از آنها پيدا كنيم. هر چيزی می تواند به منزله یک دســتاویز 
 باشــد: اعتقاد به اینكه چــون ما قبال هرگز با ماده مخدر خاصی مشــكل 
نداشــته ایم، پس هنوز هم می توانيم از آن استفاده كنيم؛ شرط گذاشتن 
بــرای بهبودی مان، مثل اینكه بگویيم تا وقتــی كه فالن توقع و انتظارمان 
برآورده شــود، پاک خواهيم ماند؛ اعتقاد به اینكه هنوز می توانيم با رفقای 
زمان اعتياد خود رفت و آمد داشــته باشــيم؛ اعتقاد به اینكه پس از مدت 
معينی پاک ماندن، دوباره قــادر به مصرف خواهيم بود؛ تصميمی آگاهانه یا 
 ناخود آگاهانه در مورد اینكه طی كردن تعدادی از قدمها برای ما كافيســت 
و محتاج بــه اجرای همه برنامه نيســتيم. با كمک بقيــه معتادانی كه در 
 حال بهبودی هســتند، می توانيم راههایی را برای از ميان برداشــتن این 
 دســتاویزها پيدا كنيم. مسئله بسيار مهمی كه باید راجع به این دستاویزها 
بدانيم این اســت كه با نگهداری و حفظ آنها، هميشه در برنامه ما احتمال 

لغزش وجود خواهد داشت. 
بهبودی ما از زمانی آغاز می شــود كه شــروع به اجرای اصول روحانی 
 دوازده قــدم NA در تمام زمينه های زندگی خود نمایيــم. البته به خوبی 
متوجه هســتيم كه نمی توانيم این مرحله را قبل از قطع مصرف مواد مخدر 
 شــروع كنيم. پرهيز از مصرف تمامی انواع مواد مخــدر، تنها راه غلبه بر 
 اعتياد اســت. با آنكه پرهيــز از مصرف مواد مخــدر، مرحله اول بهبودی 
 ماســت، اما تنها اميد ما بــرای بهبودی، ایجاد یک تغييــر و تحول عميق 

عاطفی و روحانی است. 
 تجربة ما نشــان ميدهد برای به دســت آوردن گوهر گرانبهای بهبودی 
باید به مرحله ای برســيم كه تمایل به انجام هر كاری را برای رسيدن به آن 
داشته باشــيم. در طول مراحل بهبودی، با اصول روحانی، از قبيل تسليم، 
 صداقت و پذیرش كه برای كاركرد قدم اول الزم اســت، آشنا می شویم. اگر 
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 با ایمان و وفاداری به تمرین ایــن اصول بپردازیم، دیدگاه و نحوه زندگی ما 
را متحول خواهند ساخت. 

 وقتــی برای اولين بار شــروع به تمرین و به كار بســتن این اصول در 
زندگی خود می كنيم، ممكن اســت بســيار غير طبيعی به نظر رسند. به 
 همين دليل الزم اســت برای اقرار صادقانه كه الزمه كاركرد قدم اول است، 
آگاهانه كوشــش كنيم. در اوایل با اینكه به معتاد بودن خود اقرار می كنيم، 
 احتمال دارد در مورد موفقيت این برنامه هنوز شــک داشته باشيم. پذیرش
 اعتيــاد مرحله ای فراتــر از اقرار آگاهانه اســت. وقتی اعتيــاد خود را 
می پذیریم به بهبودی خود اميدوار می شــویم و عميقا به این باور می رسيم 
 كه ما نيز می توانيم بهبودی پيدا كنيم. به تدریج شک ما برطرف می شود و 
 به درســتی با بيماری خود كنار می آیيــم. ما برای تغييــر آمادگی پيدا 

می كنيم. ما تسليم می شویم. 
 وقتی شــروع به كار كرد قدم اول می كنيم، به تدریج متوجه می شویم
 كه معنای تســليم شــدن بر خالف تصور ماست. شــاید در گذشته فكر 
می كردیم تنها افراد ترسو یا ضعيف تســليم می شوند. تنها دو انتخاب در 
برابر چشمان ما وجود داشــت، یا آنكه باز هم به كنترل مصرف خود ادامه 
 دهيم و یا آنكه اجازه دهيم زندگی مان كاماًل فرو پاشــد. احساس می كردیم 
 در نبردی برای كنترل مصرف خود هســتيم كه اگر در آن تســليم شویم، 
 مواد مخدر پيروز ميدان خواهد شد. در دوران بهبودی متوجه می شویم كه 
 تســليم به معنای رها شــدن از دستاویزهای ســر راه بهبودی و تمایل به 
 تجربه نگرشی جدید به زندگی است. فرآیند تسليم بی نهایت به خود افراد 
 بستگی دارد. تنها خود ما می توانيم بفهميم چه وقت تسليم شده ایم. ما بر 
اهميت تســليم تأكيد می كنيم، زیرا همان فرآیندی اســت كه ما را قادر 
 می ســازد تا بهبودی یابيم. هنگامی كه تســليم ميشــویم در قلب خود 
 احساس می كنيم كه دیگر به حد كافی زجر كشيده ایم. ما دیگر از جنگ و 
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كشمكش خسته شده ایم. سرانجام، وقتی كه می فهميم، جنگ پایان یافته 
است، به نوعی احساس آرامش دست می یابيم. 

مهم نيســت چقدر جنگيده ایم، ســرانجام به نقطة تسليم رسيده ایم. 
در این مرحله می فهميم كه خودمان بــه تنهایی قادر به قطع مصرف خود 
 نيســتيم. ما توانســتيم عاجز بودن خود را در مقابل اعتياد اقرار كنيم. ما 
 كاماًل تســليم شدیم. با آنكه دقيقا نمی دانســتيم چه اتّفاقی خواهد افتاد،
 عــزم خود را جمع كرده و بــه عاجز بودن خود اقــرار كردیم. دیگر از آن 
 خيال باطل دســت برميداریم كه قادر به كنترل مصرف خود هســتيم و از 

آن طریق درهای بهبودی به روی ما باز خواهد شد. 
 بســياری از ما برای بار اول، فرآیند تســليم را با حضــور در یكی از 
جلســات NA، ذكر نام خود و گفتن اینكه "من یک معتاد هســتم"، آغاز 
می كنيم. وقتی كه اقرار می كنيم معتاد هســتيم و به تنهایی قادر به قطع 
 مصرف خود نيســتيم، می توانيم با كمک ســایر اعضــای انجمن معتادان 
 گمنــام، هر روز پاكی خود را حفظ كنيم. تناقص این اقرار، از همان لحظه ای 
كه شــروع به كار كرد قدم اول می كنيم، آشكار اســت. تا زمانی كه فكر 
 می كنيم قادر به كنترل مصرف خود هســتيم، تقریبا وادار به ادامه مصرف 
 می شویم. اما به محض اینكه اقرار به عاجز بودن می نمایيم، هرگز مجبور به 
 ادامه مصرف نخواهيم شــد. این آزادی از اجبار به ادامه مصرف، بزرگ ترین 

هدیه ای است كه دریافت می كنيم، زیرا زندگی ما را نجات می بخشد. 
ما از طریــق تجربه گروهی دریافته ایم كاری را كــه به تنهایی قادر به 
 انجام آن نيســتيم، با كمک یكدیگر می توانيم انجام دهيم. الزم اســت از 
ســایر معتادان در حال بهبودی كمک بخواهيم. وقتی كه به طور منظم در 
جلســات شركت مينمایيم، از شــنيدن تجربيات هم دردان خود در مسير 
 بهبودی احســاس آرامش می كنيم. بســياری از اعضا، آمــدن به NA را 
 "آمــدن به خانه" توصيف كرده انــد. در می یابيم كه ســایر معتادان ما را 
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می پذیرند و با ما به گرمی برخورد می كنند. سرانجام، جایی را می یابيم كه 
به آن تعلق داریم. 

 با اینكه گوش فرا دادن به تجربيات دیگران در جلســات، مسلمًاً، كمک 
 بســيار بزرگی اســت، اما باید یک راهنما پيدا كنيم تا به بهبودی ما كمک
كنــد. از همان آغاز قدم اول، راهنما می توانــد از تجربيات خود در كاركرد 
 قدم ها برای ما ســخن بگوید. با گوش فرا دادن به تجربيات راهنما و به كار 
بســتن آنها در زندگی شــخصی خود، از یكی از زیباترین و كاربردی ترین 
 مراحل بهبــودی یعنی ارزش درمانــی كمک یک معتاد بــه معتاد دیگر 
بهره مند می شویم. در جلســات خود می شنویم كه "من نمی توانم ولی ما 
 می توانيم". از تماس مرتب با راهنما تجربيات دســته اولی نصيب ما خواهد 
 شد. از طریق برقراری ارتباط با راهنما، اصل اعتماد را می آموزیم. با پيروی 
از پيشنهادات راهنما به جای تبعيت صرف از افكار خود، اصول روشن بينی 
 و تمایــل را می آموزیــم. راهنما به ما در كاركرد قدمهــای بهبودی كمک 

خواهد كرد. 
 ســخن گفتن صادقانه با راهنمــا در مورد اعتيــاد و اینكه مواد مخدر 
چگونه بر زندگی ما تأثيرگذار بوده اســت، به ما كمک می كند قدم اول را با 
 دقت برداریم. باید هميشــه به خاطر داشته باشيم از كجا آمده ایم و اعتياد، 
 ما را به كجا برده اســت. مــا تنها از اعتياد فعال خــود یک رهایی موقتی 
 یافته ایم. هر روز این حقيقت را می پذیریم كه نمی توانيم بدون مشــكل از 

مواد مخدر استفاده كنيم. 
طی مراحل بهبودی آسان نيســت. شجاعت و پشتكار بسيار الزم است 
 تا فرد هر روز مســير بهبودی خود را طی كند. بخشــی از فرآیند بهبودی
 این اســت كه با وجود موانعی كه در راه وجــود دارد، دائمًا به جلو حركت 
كنيم. از آنجا كه تغييــرات درازمدت در بهبودی به كندی صورت می گيرد، 

الزم است همواره به قدم اول خود مراجعه كنيم. 
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 حتــی دوره های درازمــدت پرهيز نيز تضمين نمی كنــد كه از درد و
مشكالت ناشــی از اعتياد دور بمانيم. عالئم بيماری هميشه قابل برگشت 
 اســت. احتماالً متوجه خواهيم شــد كه بيش از حد تصــور خود، عاجز 
 هســتيم. از اینجاســت كه به تدریج ميفهميم بســياری از مسائلی كه به 
 ســختی برای كنترل آنها كوشــش می كردیم، در حقيقت به طور كامل از 
حيطه كنترل ما خارج هســتند. تفاوتی نمی كند بيماری ما چگونه آشكار 
می شود، ما باید ماهيت كشــنده آن را در نظر بگيریم. با این كار از ماهيت 

بيماری خود آگاهی كامل تری پيدا می كنيم. 
 بيماری اعتياد به اشــكال مختلف "وسوســه فكری و اعمال ناشــی
از اجبار"  كه هيچ رابطه ای با مواد مخدر ندارند، آشكار می شود. گاه در مورد 
 مسائلی كه شــاید پيش از قطع مصرف مواد، اصال برای ما اهميت نداشت، 
خود را دچار وسوســه و رفتار ناشی از اجبار می یابيم. ممكن است بار دیگر 
 ســعی كنيم كه خالء وحشــتناک درونی را كه گاه و بی گاه به ســراغمان 
می آید، با چيزی خارج از خودمان پر كنيم. هر زمان متوجه می شــویم از 
چيزی برای تغيير احساســات خود استفاده می كنيم، باید اصول قدم اول را 

اجرا كنيم.
 حتی ســالها پس از بهبودی نيز، از اینكه زندگی مــا مجددا غير قابل 
 اداره شــود، در امان نيستيم. اگر مشكالت روی هم انباشته شوند و از سوی
 دیگر، منابع مقابله ما با این مشــكالت ضعيف شــده باشــد، ممكن است 
دوباره احســاس كنيم نمی توانيم اقدام سازنده ای برای زندگی خود انجام 
 دهيم؛ چرا كه كنترل خود را از دســت داده ایم و در رنج و عذاب هستيم. 
 احساس می كنيم از توان افتاده ایم و به نظر می رسد كه این احساس اوضاع
 را وخيــم تر كند. زمانی كه دیگر به نظر می رســد زندگــی در حال از هم 
 پاشيدن اســت، باید اصول برنامه NA را دوباره اجرا كنيم. تماس خود را با 
 راهنما بيشــتر می كنيم و روی قدمها جدی تر كار می كنيم و در جلســات 
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به طور مرتب حضور می یابيم. ما بار دیگر تسليم می شویم، چون می دانيم 
كه موفقيت با پذیرفتن شكست حاصل می شود. 

 پذیرفتــه شــدن از ســوی دیگــران و احســاس محبتــی كه در 
گردهمایی های معتادان گمنام وجود دارد، ما را قادر می ســازد تا بهبودی 
 خود را به دســت بياوریم. مــا روش جدیدی را بــرای زندگی می آموزیم.
 احســاس تهی بودن كه از آن در رنج بودیم، با اجرای قدمهای دوازده گانه 
 در زندگی بر طرف خواهد شــد. به تدریج متوجه می شویم كه اعتياد ما با 
 تمام ابعاد پيچيده و خاص خود، از طریق این برنامه ســاده برطرف خواهد 

شد. ما راه حلی برای نااميدی مطلق خود یافته ایم. 
 برنامه بهبودی ما، از ماهيتی بســيار روحانی برخوردار اســت. دوازده 
 قدم معتادان گمنام ما را به ســفری فراتر از انتظارات خود می برد. كاركرد 
ایــن قدمها و زندگی كردن طبق اصول آنها ما را به ســوی بيداری روحانی 
رهنمون خواهد ســاخت. قدم اول، آغاز این سفر روحانی است. برای آغاز 
 این سفر ابتدا باید مایل باشــيم از این برنامه و اصول آن تبعيت كنيم، چرا 

كه آینده ما به اشتياق ما برای رشد و ارتقای روحانی بستگی دارد. 
 ما راه جدیدی برای زندگی آغاز می كنيم، راهی كه شــعف و شــادی 
 بسياری برای ما به همراه خواهد داشــت. با این همه، بهبودی، ما را از درد 
 و رنج كاماًل رها نمی كند. زندگی آن طور كه هســت، مجموعه ای از لحظات 
 شــادی و غم اســت. در زندگی اتّفاقــات زیبا و لحظــات دردناک باهم 
 در آميخته اند. ما تجربيات مختلف عاطفی و احساسی را در اتّفاقات زندگی 
لمس خواهيم كرد. با نگرشــی صادقانه به آنچه در اثر اعتياد بر سر ما آمده 
 اســت، متوجه عاجز بودن و غير قابل اداره بودن زندگی می شویم. با كنار 
 گذاشتن دســتاویزها و پلهایی كه برای بازگشــت به جا گذاشتيم، اعتياد 
 خود را پذیرفته و تســليم می شویم و ســپس اميدی را كه بهبودی پيش 
 روی ما گذاشته است، تجربه می كنيم. متوجه می شویم كه دیگر نمی توانيم 
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 مثل ســابق به زندگی ادامه دهيم. اكنون برای تحول آماده هســتيم و با 
آغوش باز به استقبال قدم دوم می رویم. 



قــدم دوم
 »ما به این باور رسیدیم كه یک نیروی برتر از خودمان می تواند سالمت عقل را به ما 

باز گرداند.«

تسليم شــدن در قدم اول، ما را متوجه می ســازد كه ما نيز می توانيم 
بهبودی حاصل كنيم. این امر، موجب اميدواری ما می شود. با اقرار به عاجز 
بودن خود، دریچه ذهنمان را به روی افكاری كه كاماًل جدید هســتند، باز 
مــی كنيم. مثاًل این احتمال وجود دارد كه چيــزی برتر از ما آنقدر توانایی 
داشــته باشد كه بتواند وسوســه ما برای مصرف مواد مخدر را از بين ببرد. 
 قبل از آمدن به NA بســياری از ما به هيچ نيرویی، بــه غير از نيروی اراده 
خود اعتقادی نداشــتيم، و البته آن هم دوایی برای درد ما نبود. NA ما را با 
 نوعی درک جدید آشــنا می كند. با به دســت آوردن این درک جدید اميد 
پيدا می كنيم و به مرور متوجه می شــویم اعتقــاد به اینكه نيرویی برتر از 
خودمان می تواند ســالمت عقل را به ما برگرداند، چه مفهومی دارد؟ هرچه 
 بيشــتر به ســخنان بقيه معتادان در حال بهبودی گوش فرا ميدهيم، اميد
 ما برای بهبودی بيشــتر می شود. آنها را به خوبی درک می كنيم و زمانی كه 
 متوجه می شــویم چه تغييرات عظيمی در زندگی آنها به وقوع پيوســته
 اســت، باز هم اميدمان بيشتر می شود. ما در جلســات، به دقت گوش فرا 
 مــی دهيم و تمایــل پيدا می كنيم كه شــنيده های خــود را در زندگی 
 شــخصی مان به كار گيریم. از همان زمان كه "اميد" در ما بيدار می شــود، 

كم كم باور می كنيم كه ما نيز بهبود خواهيم یافت.
 كتابچه ســفيد ما می گوید، »مســئله ای كه بيش از هــر چيز باعث 
 شكســت ما در مسير بهبودی خواهد شد، بی تفاوتی و بی حوصلگی نسبت 
 به اصول روحانی اســت.« ســه اصل مهم روحانی كه رعایت آنها برای ما 
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واجب اســت، عبارتند از صداقت، روش بينی و تمایل. البته این بدان معنی 
 نيســت كه باید بدون اســتثناء در تمام امور زندگی صادق، روشن بين و 
متمایل باشــيم، بلكه باید حداكثر توان خود را در رعایت این اصول به كار 

گيریم. 
 در اوایل آشــنایی با قــدم دوم، یكی از راههای تمریــن اصل روحانی 
 صداقت آن است كه در جلســات خيلی بی تعارف به بقيه بگویيم كه اصوالً 
 به چــه چيزهایی در مــورد نيروی برتــر از خودمان اعتقــاد داریم و به 
چيزهایی اعتقاد نداریم. پيدایش روشــن بينی در ما معموال نياز به ســعی 
 بيشتری دارد. با گوش فرا دادن به ســخنان بقيه معتادان در حال بهبودی 
 درباره اینكه چگونه و تحت چه شــرایطی به این نيــروی برتر اعتقاد پيدا 
كرده انــد، این اصل روحانی را تمرین می نمایيم. اكثر ما از شــيوه قدیمی 
زندگی و افكار خود آنقدر خسته شــده بودیم كه تمایل به تجربه چيزهای 
جدید به آسانی در ما به وجود آمد. به نظرمان رسيد كه چون نيروی ما برای 
بازگشت به ســالمت عقل كافی نيست، شاید چيز دیگری خارج از وجود ما 

بتواند به ما كمک كند، البته اگر این فرصت را برای آن فراهم سازیم. 
 بسياری از ما فكر می كردیم نداشتن سالمت عقل برای توصيف وضعيت 
 ما، گزافه گویی اســت. امــا با كوچكترین نــگاه واقع بينانــه به دوران 
 اعتيــاد فعال خود، بــه خوبی متوجه خواهيم شــد كه از ســالمت عقل 
 برخــوردار نبوده ایم. اول از هر چيز اینكه، ادراک ما بر مبنای واقعيات نبود. 
 جهان اطراف ما مملو از خشــنونت و تجاوز به نظر می رســيد. بعضی از ما 
 كاماًل منزوی شــده بودیم و با دیگران تقریبا هيچ تماسی نداشتيم. برخی 
دیگر از ما، با آنكــه ظاهرا حركات زندگان را تقليد می كردیم اما وقوع یک 
 فاجعه نيز احساسات ما را برنمی انگيخت و خالصه تمام این جریانات باعث 
 احســاس شــدید انزوا و تنهایــی در ما شــده بود. بر خــالف واقعيت، 
 هنوز احساس می كردیم كنترل زندگی را در دست داریم. حقایقی را كه در
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 مقابل چشــمانمان بود، یا نادیده می گرفتيم و یا آنها را باور نمی كردیم. ما 
 هنوز روش قدیمــی خود را ادامه ميدادیم، ولی انتظار داشــتيم كه نتيجه 
 كار فرق كند. بدتــر از همه آنكه، بدون توجه به عواقب منفی مواد مخدر به 
 مصرف آن ادامه می دادیم. انواع مســائلی كه برای ما ایجاد شــده بود، به 
وضوح نشــان می داد كه كنترل مصرف از دست ما خارج شده است، اما این 
 مســئله را مصّرانه توجيه می كردیم. نتيجه این كارها در اكثر موارد این بود
 كه دیگر نمی توانســتيم خود را تحمل كنيم. وقتــی نگاهی واقع بينانه به 
زندگی خود می اندازیم، شــكی باقی نمی ماند كه شدیداً محتاج بازگشت 

سالمت عقل خود هستيم. 
 با وجود اینكه از اصطالح  "بازگشــت ســالمت عقل"  برداشــت های 
 مختلفی داریم، اكثر ما قبول داریم كه زمانی به ســالمت عقل خود دســت 
 می یابيم كه اعتياد و عدم ســالمت عقل ناشی از آن ما را تحت كنترل خود
 در نياورد. بازیابی ســالمت عقل یک فرآیند طوالنی مدت است. هر یک از 
 مــا آن را در دوره های مختلف بهبودی به گونه ای متفاوت تجربه می كنيم، 
اما اكثر ما نتيجه این فرآیند را از همان روزهای اول بهبودی خود مشــاهده 
می كنيم. اولين نشــانه بهبودی ســالمت عقل آن است كه دیگر مجبور به 
 اســتفاده از مواد نيســتيم. به جای منزوی كردن خود، به جلسات معتادان 
گمنام ميرویم. به جای آنكه با احساســات دردناک خــود خلوت كنيم، با 
 راهنمای خــود ارتباط برقرار می كنيم. از راهنمای خود درباره نحوه كاركرد 
قدمها ســؤال می كنيم كه این خود نشانه ای گواه بر سالمت عقل است. كم 
 كم بــاور می كنيم كه یک نيروی قدرتمند می تواند ســالمت عقل را به ما 
 بازگرداند. باالخره به نقطه ای می رســيم كه احســاس می كنيم، برای ما 

اميدی هست. 
 اینكه می گویيم »ما به این باور رســيدی« بدین معناست كه فرآیندی 
 در كار اســت. برای برخی از ما، گــذر از این فرآیند به ســادگی صورت 
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 NA مــی گيرد و احتمــاالً نتایج فوری به همــراه دارد. اكثر مــا وقتی به 
 رسيدیم، چنان در هم شكســته بودیم كه تمایل داشتيم برای نجات خود 
دســت به هر كاری بزنيم. احتماالًً درخواســت كمک از یــک نيروی برتر 
 از خودمــان، بهترین پيامی بود كه تا آن لحظه شــنيده بودیم. با این همه، 
 فرآیند رســيدن به باور می تواند خيلی مشــكل و حتی دردناک باشــد. 
 بســياری از ما دریافته ایم كه اگــر طوری عمل كنيم كه انــگار به "باور"

 رســيده ایم، این كار می تواند به ما كمک كند. این بدان معنی نيســت كه 
 نباید صداقت داشــته باشــيم، بلكه بدین معنی اســت كه اگر دچار شک 
 شــده ایم، برنامه را به گونه ای تعقيب كنيم كه انگار باور داریم كه سالمت 

عقل خود را باز خواهيم یافت. 
 اعتقاد به نيرویــی برتر از خودمان چيزی نيســت كه بــرای همة ما 
 به آســانی حاصل گردد. با این همه، یک ذهن روشن به دست آورده ایم كه 
 بــرای كاركرد این قدم، ضروری و حياتی اســت. اگر بــه اطراف خود نگاه 
 كنيم، دالیل بســياری برای باور خواهيم یافت. مثاًل می توانيم باور كنيم كه 
 از اعتياد خود نجات پيــدا خواهيم كرد. رهایی از وسوســه مصرف مواد، 
ممكن اســت اولين تجربه ما درباره وجود یک نيروی برتر باشد. این احتمال 
 وجود دارد كه پس از ســالها، اولين باری اســت كه وسوسه مصرف مواد، 
 دیگر همچون گذشــته، تمام دقایق بيداری ما را اشغال نكرده است. اینكه 
 مــا امروز مجبور به مصرف نيســتيم، خود نوعی دســتيابی به یک "باور" 

بزرگ است. 
 از طریق "رســيدن به باور" بــه تدریج ایمان می آوریــم و این كار با 
 "اميد" آغاز می شود. شــاید برای بعضی از ما در ابتدا خواب و خيال باشد
 كه اگر برنامه خود را اجرا كنيم، ممكن اســت زندگی مان بهتر شــود. به 
 تدریج كــه زندگی ما رو به بهبــودی می رود، اميدمان بــه ایمان تبدیل 
 مــی گردد. برای بســياری از ما، ایمان مســاوی با "باور" داشــتن چيزی 
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 ناملموس اســت. چه كسی می تواند با منطق توضيح دهد كه چطور یكدفعه 
 وسوســه شــدید برای مصرف مواد در وجود ما از بين رفت؟ به عالوه، مگر 
 این اتّفاق برای بســياری دیگر از ما به وقوع نپيوســته است؟ ما "اميدوار" 
می شــویم كه زندگی كردن به گونه ای دیگر نيز ميســر است و ایمان پيدا 
 می كنيم كه بهبودی امكان پذیر اســت. در طــی همين فرآیند به این باور 
می رسيم كه یک نيروی برتر از خودمان وجود دارد كه می تواند به ما كمک 

كند. 
 ســابقة زندگی، خانواده و تجربــه هر یک از ما با دیگــران تفاوتهایی
دارد، بنابرایــن طبيعی اســت كه هر یک از ما برداشــت خاصی از مفهوم 
 "روحانيت" داشــته باشيم. در NA مجبور نيســتيم اعتقادات خاصی را باور 
 كنيــم. برنامه ما یــک برنامه روحانی اســت نه یک مذهــب. در زندگی 
خصوصی، هر یک از ما ســعی می كنيم، رابطه خود را بــا آن نيروی برتر 
 مســتحكم تر كنيم و چندان فرقی نمی كند كه برداشــت مــا از این نيرو 

چگونه باشد. در هر حال، این نيرو به همه ما كمک خواهد كرد. 
 انجمــن معتادان گمنــام و یا محبتی كــه اعضــای آن در حق ما روا 
 می داشــتند، در ابتدا برای اكثر ما نيروی برتر به حساب می آمد. یک گروه 
 NA روشــن ترین و بهترین مثال بــرای اثبات وجود یک نيــروی برتر از 

 خودمان اســت. معموال ما در عمق بدبختی و نااميدی وارد اتاقی می شویم، 
 پر از معتادانی كه دربــاره تجربه، توانایی و اميد خود با ما صحبت می كنند. 
 وقتی به حرفهای آنان گوش می كنيم، با تمام وجود احســاس می كنيم كه 
 فرد فرد آنها همان نااميدی، پشــيمانی و دردهایی را كه ما كشــيده ایم، 
 تجربه و حــس كرده اند. وقتی می بينيم معتادان دیگر زندگی جدیدی پيدا 
 كرده اند و مواد هم مصرف نمی كنند، ممكن اســت به این باور برســيم كه 

بهبودی برای ما نيز امكان پذیر است. 
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 اینكه با چشــم خود می بينيم معتادان دیگر مــی توانند پاک بمانند، 
 برای ما متقاعد كننده ترین دليل بر وجود یک نيروی برتر اســت. در ضمن، 
 متوجه استقبال گرم آنها از یكدیگر می شــویم. با چشمان خود می بينيم 
 چگونه دوران پاكی خود را جشــن می گيرند، در حالــی كه فكرش را هم 
 نمی كردیــم یک معتاد بتواند برای چنين مدتی پاک بماند. شــاید یكی از 
 اعضــا با محبتی برادرانه ما را در آغوش بفشــارد و به ما بگوید، "باز هم به 
 جلسات برگرد". اعضا شــماره تلفن خود را به یكدیگر ميدهند. پشتيبانی 

گرم اعضای گروه را احساس می كنيم و به تدریج التيام می یابيم. 
 بســياری از ما از اصول روحانــی به عنوان یک نيروی برتر اســتفاده 
 می كنند. ما به این باور می رســيم كه با به كار گرفتن این اصول در زندگی، 
 ســالمت عقل خود را باز خواهيم یافت. این باور برای ما مفهوم دارد، چون 
 بارها سعی كرده ایم به روشــی بهتر برای زندگی فكر كنيم. قصد و نيت ما 
 خيــر بود ولی تقریبا هيــچ گاه زندگی روزمره ما بــا مقاصدمان همخوانی 
 نداشــت. اما اگر با رعایت اصول روحانی زندگی خود را بهبود بخشيم، این 

امر بر فكر و ذهن ما نيز تأثير خواهد گذاشت. 
 اصــوالً چندان ضروری نيســت تعریف مشــخصی از نيــروی برتر از 
 خودمان داشته باشيم. گروهی از ما كه ســالهای بهبودی بسياری را پشت 
سر گذاشــته اند، می دانند كه برداشــت ما از نيروی برتر با گذشت زمان 
دســتخوش تغيير می گردد. باور ما بيشــتر و ایمان ما قوی تر می شود. به 
تدریج معتقد به وجود نيرویی می شــویم كه خيلی بيشتر از آنچه در ابتدا 

فكر می كردیم، می تواند به ما كمک كند. 
 صحبت با راهنمــا و بقيه معتادان در حال بهبــودی به درک بهتر ما از 
 این نيروی برتر كمک می كند. می توانيم از آنها بپرسيم اصوال برداشت آنها 
 از نيروی برتر چيســت و چگونه به این برداشت رسيده اند. گوش دادن به 
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عقاید آنان دریچه افكار ما را به روی مســائلی باز می كند كه پيشتر هرگز 
برای ما مطرح نبود. 

 با اینكه پرســيدن نظر دیگران راجع به برداشــت آنهــا از اعتقادات 
روحانی به ما كمک می كند، اما باید به خاطر بســپاریم كه درک یک نيروی 
 برتر برای هر یک از ما مســئله ای كاماًل شخصی اســت. در این راه، نقش 
دیگران فقط در كمک خالصه می شود. می توانيم برای مدتی عقيده شخص 
دیگری را دنبال كنيم یا حداقل باور كنيم كه او به این عقيده پایبند اســت. 
اما در نهایت باید خودمان به این باور برســيم. احساس و درک شخصی از 
روحانيت برای یک معتاد در حال بهبودی مسئله ای آن چنان بنيادی است 

كه به هيچ وجه نمی تواند از آن غافل شود و آن را سرسری بگيرد. 
 قســمتی از فرآیند رســيدن به باور از راه پذیرفتن شواهد و واقعيات 
 انجــام می شــود. اعتياد ما باعث شــده بود حقایق را كه با چشــم خود 
 می دیدیــم، انكار كنيم. اما اكنون كه در حال بهبودی هســتيم، می توانيم 
 آنچه را كه می بينيم، باور كنيم. ابتــدا دریچه افكارمان را باز می كنيم و با 
روشــن بينی ســعی می كنيم روش تازه ای را آزمایش كنيم و به نوعی به 
 خودمان می قبوالنيم كه احتمال دارد این روش جدید به ما كمک كند. پس
 از آنكه چند قــدم ناچيز در طریق باور و اعتماد برداشــتيم و نتایج آن را 
 حس كردیم، تمایل پيدا می كنيم قدمهای بــزرگ تری برداریم. در همين
 زمان متوجه می شویم كه دیگر وانمود نمی كنيم به باور رسيده ایم، چرا كه 
اكنون باور ما با تجربه های شخصی مان همراه شده است. جالب آنكه برخی 
از ایــن تجربه ها را نمی توان توضيح داد. ما گاه به گاه با اتّفاقات پيش بينی 
نشده ای در زندگی شــخصی خود روبرو می شویم كه هيچ توضيح منطقی 
برای آنها پيدا نمی شود. الزم نيســت این اتّفاقات را مورد تجزیه و تحليل 
 قرار دهيم و دليلی برایشــان پيدا كنيم. ما آنها را به سادگی می پذیریم و 

به خاطر آنها شكرگزاری می كنيم. 
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 هر چه از زمان پاكی ما می گذرد بيشــتر متوجه این حقيقت می شویم 
كه اعتياد ما ریشه هایی بسيار عميق تر و گسترده تر از مصرف مواد مخدر 
دارد. به نظر می رسد اغلب مشكالت ما از نوعی جستجو برای یافتن چيزی 
ناشی می شــود كه به ما احســاس كامل بودن می دهد. با توجه به جنبه 
خودمحوری بيماری ما، این جســتجو تالش توان فرسایی برای روگردانی از 
استدالل ها و توجيهات كهنه ما و شروع به كمک خواستن از بقيه است. اما 
با گذشــت زمان و به كارگيری اصول برنامه، به تدریج روشن بين می شویم. 
 وقتــی درک می كنيم به تنهایــی جواب همه ســؤاالت را نميدانيم، اصل 
 روحانی فروتنی در افكار بســته ما نفوذ می كند. ما هنوز برداشت دقيقی از 
 فروتنی نداریم، اما اصل روشــن بينی به نوعی به مــا اطمينان می دهد نه 
تنها با یک ارزش واالی معنوی آشنا شــده ایم بلكه این ارزش جدید را به 

تدریج در تصميمات و اعمال خود جامه عمل می پوشانيم. 
 فروتنی و روشــن بينــی دریچه بســته افكارمان را گشــوده و ما را 
آموزش پذیر می سازد. به دیگران اجازه ميدهيم تجربيات ارزشمند خود را 
 در اختيار ما قرار دهند. الزمه این كار داشــتن فروتنی است، زیرا باید ترس 
 خود را دربــاره نحوه قضــاوت دیگران، كنــار بگذاریــم. از قوی ترین 
 پيشنهادات معتادان دیگر به ما اینست كه در جلسات حضور یابيم، از بقيه 
 كمک بخواهيم، دعا كنيــم و قدمها را كار كنيم. تجربه به ما نشــان داده 
 اســت كه اعتقاد بــه یک نيروی برتــر از خودمان، باعــث بهبودی ما در
 معتــادان گمنام می گردد. نحوه زندگی مردم معموال ارتباط مســتقيمی با
باورهای آنهــا دارد و باور جدیدی كه پيدا كرده ایم از ما می خواهد به روال 
برنامــه NA زندگی كنيم. تفاوتی نمی كند چه چيزی را به عنوان نيروی برتر 
 NA خود انتخاب كرده ایم، بلكه رســيدن به این باور مهم اســت كه برنامه 
 پاســخگوی مشكل ماســت. ما با ادامه دادن مســير بهبودی و طی كردن 

قدمهای دوازده گانه، باورهای خود را تا حد توان جامه عمل می پوشانيم. 
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حتی پس از ســالها پاكی و عمل كردن به برنامه بهبودی، بعضی اوقات 
زندگی برای ما بی معنی می شود. دچار نوعی بيگانگی می شویم كه دوری از 
 آن رنج آور است. در چنين مواقعی احساس می كنيم كه در حال دور شدن
  از ســالمت عقل هســتيم. به تدریج در حال زیر پا گذاشتن تعهد خود در 
برابر بهبودی هستيم. ممكن اســت ذهن ما به افكار وسوسه آميزی آلوده 
شود. ممكن است احســاس كنيم برگشتن به حالت قبلی خود یعنی اعتياد 

آسان تر است. 
 در چنيــن دوران بحرانی، باید هر چه زودتر عهــد و پيمان خود را در 
قبال بهبودی تجدید كنيم. بایــد درک كنيم كه در حال یک تغيير و تحول 
اساسی هســتيم و فعال قادر به فهم نتایج و اثرات كامل آن در زندگی خود 
 نيســتيم. اگرچه این كار دشوار یا حتی دردناک اســت، باید آماده تغيير 
باشــيم. اگر درک كنيم كه این درد - بالندگی و رشــد را برای ما به ارمغان 

خواهد آورد، گذراندن چنين دورانی برای ما خيلی آسان تر خواهد شد. 
در چنين مواقعی اتكاء به اصول قدم دوم باعث اميدواری می شــود و به 
یاد ما می آورد كه در انجام این كار مشكل، تنها نيستيم. اگر اوضاع درست 
 نشود، صبر پيشــه می كنيم و از راهنمای خود كمک می طلبيم. باور داریم
كه با كمک بقيه معتادان در حال بهبودی و یک نيروی برتر، ســالمت عقل 
 خود را در تمام امور زندگی باز خواهيم یافت. از درســهایی كه از شركت در
 جلســات و پيروی از دســتورالعمل ها آموخته ایم، اســتفاده می كنيم. 
 می پذیریم كه زندگی آن طور كه هســت، هميشــه مطابق ميل ما و از همه
 مهم تر مطابق درک و شــناخت ما نيســت. یكی از شواهد داشتن سالمت 
 عقل آن اســت كه كاری را نســنجيده و عجوالنه انجام ندهيم. به تدریج 
 تصميماتی می گيریم كه به مــا كمک می كنند، نه تصميماتی كه به ضرر ما 
 تمام می شــوند. فرقی نمی كند چند سال پاكی داشته باشيم، اصولی كه در 
 ابتــدای ورود به برنامه برای ما مؤثر بود، هنوز هم مؤثر اســت. یكبار دیگر 
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خود را مقيد به اجرای اصول برنامه می كنيم، یعنی: به جلســات می رویم، 
درخواســت كمک می كنيم و قدمها را كار می كنيم، احتمال دارد احساس 
درماندگی كنيم. با این همه نااميد نمی شویم، چون می دانيم نيرویی برتر از 

خودمان همواره وجود دارد. 
 متوجه می شــویم در كنار اميــدی كه با كارگرد قدم دوم به دســت 
 آوردیم، تغييراتی بنيادی نيز در طرز تفكر ما ایجاد شــده است. از دیدگاه 
 مــا، تمام دنيــا فرق می كنــد. در حالی كــه قبال كوچــک ترین دليلی 
 برای اميدواری نداشــتيم، اكنون با دالیلی منطقی منتظر تغييرات اساسی و
 مثبت در زندگی هستيم. با داشتن روشــن بينی نسبت به زندگی، دریچة
ذهن خود را برای یادگيری مطالب جدید باز كرده ایم، از مشــكالت فاصله 

گرفته ایم و هر روز به یک راه حل روحانی نزدیک تر می شویم. 
 روشــن بينی و تمایل ما بــه اعتقاد به نيرویی برتــر از خودمان دالیل 
 واضحی بر وجود این راه حل هســتند. اكنون باید قدم ســوم را به منظور 
 بهتر كردن رابطه خــود با خداوند ـ بدان گونه كــه او را درک می كنيم ـ 

آغاز نمایيم. 



قــدم سوم
»ما تصمیم گرفتیم كه اراده و زندگی خود را به مراقبت خداوند ، بدان گونه كه او را 

درک می كنیم ، بسپاریم. «

 ما در قدم اول تســليم شــدیم. این تجربه در كنار اميد و باوری كه در 
 قدم دوم به دســت آوردیم، مــا را آماده و متمایل می ســازد كه در كنار 
 معتادان گمنام در مســير آزادی خود پيشروی كنيم. در قدم سوم، باوری را 
كــه به یک نيروی برتر از خودمان پيدا كــرده بودیم، از مرحله اعتقادی به 
مرحله عمل در مــی آوریم و تصميم می گيریــم اراده و زندگی خود را به 

خداوند - بدان گونه كه او را درک می كنيم ـ بسپاریم. 
مسئله بسيار اساسی در قدم سوم آن اســت، كه ما مایل باشيم وجود 
 خداوند در زندگی مان تأثيرگذار باشــد. به وجود آمــدن این تمایل در ما 
 معموال پدیده ای ناگهانی نيســت و به تدریج صورت می پذیرد. تمایلی كه 
در اوایل دوران بهبودی خود تجربه می كنيم، ارزشــمند اســت، حتی اگر 
 محدود باشــد. اگرچه این تمایل ظاهرا به شرایط بستگی ندارد، اما بسياری 
از مــا دریافته ایم كه هر چه اعتماد ما به نيروی برتر زیادتر می شــود، این 

تمایل نيز افزایش می یابد. 
 الزمة تصميمی كه در قدم ســوم می گيریم آن اســت كه از خودرأیی 
دوری بجویيــم. خودرأیی ما معمــوال با ویژگيهایی از قبيــل عدم تمایل، 
خودمحوری و نافرمانی همراه می شــود. وسوســة خودمحورانه ما و عدم 
 سالمت عقل ناشــی از آن، زندگی ما را غير قابل اداره كرده است. اعمال و 
 رفتار ناشــی از خودرأیی ما دائمًاً در ما حالتــی توأم با ترس و درد به وجود 
می آورد. دائمًا سعی داشــتيم همه كس و همه چيز را كنترل كنيم و چون 
 بيشتر اوقات كوشــش های ما در این راه بی ثمر بود، ناتوان و درمانده شده 
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بودیم. نمی توانســتيم بگذاریم امور زندگی، خود به خود به وقوع بپيوندند. 
 دائمًاً به دنبال راههایی بودیم تا مســير وقایع را بــدان گونه كه دلخواه ما 

بود، تغيير دهيم. 
اما احتماالًً وقتی برای بار اول در مورد تصميمی می اندیشــيم كه در این 
قدم خواسته شده اســت، در ذهن خود پرسش های مختلف، تردید و حتی 
واهمه از انجام این تصميم خواهيم داشــت. مثاًل ممكن است فكر كنيم چرا 
 باید تصميم بگيریم اراده و زندگی خــود را به خداوند - بدان گونه كه او را
 درک می كنيــم - محول كنيم و بعــد از آنكه خود را به دســت خداوند 
 می سپاریم، چه بر ســرمان خواهد آمد؟ احتماالً نگران خواهيم بود كه پس 

از كاركرد این قدم در زندگی ما چه تغييراتی به وجود خواهد آمد. 
 كاركرد قدم ســوم زمانی برای ما ميسر می شــود كه اطمينان یابيم با 
وجود ترســی كه از كار كردن این قدم داریم، رشد و بالندگی در انتظارمان 
 خواهد بود. درســت اســت كه نمی دانيم با كاركرد ایــن قدم زندگی مان 
چگونه متحول خواهد شــد، اما حداقل می توانيم اطمينان یابيم نيروی برتر 
 حتی بيشــتر از خودمان برای ما اهميت قائل است. قدم سوم عهدی است 

كه برای بهتر شدن وضعيت عاطفی، جسمانی و روحانی با خود می بندیم. 
 آنچــه در قدم دوم از باور بــه نيرویی برتر آغاز شــد اكنون می تواند 
 به صورت رابطه ای پر معنی با خداوند - بدان گونه كه او را درک می كنيم - 
 در آید. تصميمی كه با كاركــرد این قدم می گيریم و رابطه ای كه در نتيجه 

آن برقرار می شود، تمام وجود ما را دگرگون خواهد كرد.
 گرفتن این تصميم به مراتب از اجرای آن در زندگی آســان تر اســت، 
 چرا كه ممكن اســت دچار لغزش شــویم و به همان رفتارهای قدیمی روی 
بياوریم. از ابتدا باید بپذیریم كه ایجاد تغيير اساســی در زندگی، به گذشت 
 زمان، داشــتن عزم راسخ و شــهامت بســتگی دارد. از آنجا كه می دانيم 
انســان های كاملی نيســتيم، روزانه و به طور منظم مجدداً بر تصميم خود 
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تأكيد می كنيم و حداكثر ســعی خود را به كار می بندیم تا به بهترین نحو 
 ممكن تصميم خود را با نحوه زندگی مان وفق دهيم، تســليم كردن كامل 
 اراده و زندگی به خداوند، ایده آلی اســت كه در راه رسيدن به آن كوشش 
می كنيم. اگر چه انســان های كاملی نخواهيم شــد، اما با كاركرد این قدم 
عميقًا تغيير خواهيم كرد. نهایت كوشــش خود را به كار می بندیم تا زندگی 
 جدیدمان با گذشته متفاوت باشــد. از این به بعد قصد داریم این تصميم را 
 در زندگی خــود اجرا كنيم و در نتيجه نحوه ارتباط مــا با دنيای اطرافمان 

اساسًا تغيير می كند.
 با كار كردن قدم ســوم می آموزیم كه از كشــمكش دست برداریم، از 
 انجام بعضی از كارها چشــم پوشــی كنيم و به خداوند خود اطمينان كنيم 
 اگر وقــت كافی به فكر گردن اختصاص دهيم و قبل از انجام هر كاری جهت 
 خــود را پيدا كنيم، دیگر نيــازی نخواهد بود با خودمحــوری و خودرأیی 
 زندگی كنيم. محول كــردن اراده و زندگی خود به نيرویی برتر از خودمان، 
راه حل اغلب مشكالتی اســت كه در طی ساليان دراز در نتيجه خودرأیی، 

رنجش و كنترل به وجود آمده است. 
اصــول روحانی كه در این برنامه فرا گرفته و بــه كار می بندیم، نه تنها 
 در كارگرد قدم ســوم، بلكه در تمام دوران بهبــودی به ما كمک می كنند. 
 قدمهــای اول، دوم و ســوم زیربنای روحانی مســتحكمی برای ســایر 
 قدمهاســت، با تمرین ایمان و تمایلی كه الزمه كار كرد قدم ســوم است، 
تســليم اوليه خود در قدم اول را همچنان پابرجا نگه خواهيم داشــت. به 
عبارتــی دیگر، عاجز بودن و ناتوانی خــود در اداره زندگی را پذیرفته ایم. 
 ســپس به این باور رســيده ایم و اكنون احتياج داریم خــود را در مقابل 
 خواســت و اراده خداوند ـ بــدان گونه كه او را درک می كنيم ـ تســليم 

نمایيم.
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از طریق به یاد آوردن زندگی آشــفته پيشين و با اطمينان به اینكه در 
 مسير رسيدن به زندگی كاماًل متفاوتی هســتيم، تمایل الزم برای كار كرد 
 قدم سوم را به دســت می آوریم. گرچه دقيقا نميدانيم این زندگی جدید با
 زندگی پيشــين ما چه تفاوتهایی دارد، اما به برتری آن نســبت به دنيای 
 پيشين خود اطمينان داریم. به ایمان خود اتكا می كنيم و باور می كنيم این 

تصميم یكی از بهترین تصميمات تمام دوران زندگی ما خواهد بود. 
 ســپردن اراده و زندگی به خداوند ـ بدان گونه كه او را درک می كنيم 
 ـ تصميمــی بی نهایت مهم اســت. احتماالً برای اكثر ما این ســؤال پيش 
 می آید كه واقعًا چگونــه می توانيم این تصميم را در زندگی روزمره خود به
اجــرا در آوریم؟ از آنجا كه اعتقــادات ما درباره نيــروی برتر، با یكدیگر 
 تفاوت دارد، بنابرایــن راه واحد و معينی برای به اجرا در آوردن این تصميم 
 وجود ندارد. با این همه، اغلب متوجه شده ایم كه چندین راه برای كمک به 
 دستيابي شــناختی فردي از قدم ســوم، وجود دارد. یک راه این است كه 
 ســعی كنيم رابطه ای شــخصی با خداوند خود برقرار كنيم. دیگر آنكه از 
 تالش خود برای تحت كنترل در آوردن چيزهای اطرافمان دســت برداریم. 
ما بار مشــكالتی را كه بر دوشمان بوده اســت، رها كرده و به مراقبت یک 
 نيروی برتر از خود می ســپاریم. راهی دیگر بــرای تمرین تصميمی كه در 
قدم ســوم گرفته ایم این اســت كه با كار كرد بقيه قدمها به بهبودي خود 
 ادامه دهيم. داشــتن راهنما در اجرای اصول روحانی بهبودی بســيار مؤثر 
است. او می تواند به ما نشــان دهد چگونه از توجه خود به منافع شخصي 

دست برداریم و روحانيت را محور زندگی قرار دهيم. 
هر گاه احســاس كردیم برای گرفتن این تصميم آماده ایم، با راهنماي 
خود صحبت می كنيم، به جلســات مخصوص كار كرد قدمها می رویم و با 
بقيه اعضا درباره این موضوع صحبت می كنيم. تا جایی كه می توانيم از این 
 افراد دانش، بينش و تجربه كســب می كنيم، اما می دانيم كه تصميم نهایی 
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 را خودمان بایــد بگيریم. باید آگاهانه درک كنيم كــه این كار را به خاطر 
خودمان و بــرای زندگی خودمان انجام می دهيم. البتــه برای گرفتن این 
 تصميم تنها به عقل خود اتكا نمــی كنيم. در حقيقت، این تصميم از اعماق 
قلب ما نشأت می گيرد و بيشــتر بر پایه احساسات و تمایالت ماست و در 
آن از منطق و اســتدالل آگاهانه چندان خبری نيســت. با اینكه اتخاذ این 
 تصميم از اعماق قلب مشــكل اســت، اما كار كرد قدم سوم با كمک یک 
 راهنما باعث خواهد شــد احساس كنيم این تصميم قســمتی از وجود ما 

شده است.
جســتجوی خداوند، بدان گونه كه او را درک مــی كنيم، از مهم ترین 
 آرمانهای بهبودی ماســت. كاماًل آزادیم و حق داریم هر نوع برداشــت و 
 دركی از نيروی برتر داشته باشــيم و هر كدام از ما می توانيم نيرویی برتر 
پيدا كنيم تا برایمان كاری را انجام دهد كه از عهده ما خارج اســت. از آنجا 
 كــه در برابر اعتياد خود عاجزیم، به نيرویی برتــر نياز داریم تا به ما كمک 

كند.
 همان گونه كــه در انتخاب نوع درک خود از خداونــد، كاماًل آزادیم و 
هيچ محدودیتی نداریم، به همين ترتيب، در انتخاب نوع ارتباط و چگونگی 
 برقــراری رابطه با او نيز اختيــار كامل داریم. هر زمان كــه با نيروی برتر 
ارتباط برقرار می كنيم، دعا می كنيم. فرقی نمی كند با صدای بلند در دعای 
پایان جلسه شــركت كنيم یا فقط از طریق افكارمان با او در ارتباط باشيم. 

اكثر ما هر روز از نيروی برتر درخواست می كنيم ما را راهنمایی كند.
رابطه ما با نيروی برتر از طریق تمرین ایمان مســتحكم تر می شود. بر 
اســاس تجربيات ما، صحبت كردن با نيروی برتر مؤثر است. وقتی در زمينه 
 خاصی از زندگی دچار مشــكل شــده ایم یا زمانی كه حس می كنيم دیگر 
نمی توانيم پاک بمانيم، نيروی برتر می تواند به ما كمک كند. فقط كافيست 
 از او درخواســت كنيم. بــا دعا كردن از نيروی برتر تقاضــا می كنيم از ما 



31قاادم سـم

 حفاظت كند. هر بار كه این درخواســت را تكرار مــی كنيم، هم ایمان ما 
فزونی می یابد و هم تصميم ما برای تكيه به نيروی برتر قوی تر می شود. 

 قدم ســوم، به هيچ وجه ما را از كار و كوشــش بی نيــاز نمی كند، اما 
نگرانی مــا را درباره نتيجه تالش هایمان برطرف مــی كند. اگر در زندگی 
 خواســته هایی مانند پيدا كردن یک شــغل مناســب، ادامه تحصيالت یا 
 موفقيــت در بهبودی داریم، برای به دســت آوردن این خواســته ها باید 
فعاليت كنيم، نيــروی برتر نيازهای روحانی ما را برآورده خواهد كرد، ليكن 
 هم زمان خود ما نيز باید ســعی الزم را برای پيشــرفت در زندگی به كار 
گيریم؛ اما نمی توانيم مســئوليت را از خود ساقط كرده و گوشه ای منتظر 
بنشــينيم تا خداوند همه كارها را برای ما انجام دهد. ما خودمان مســئول 

بهبودی مان هستيم. 
 هدف از زنده بودن، زندگی كردن اســت. تفاوتی نمــی كند چقدر در 
ســپردن زندگی خود به خداوند صداقت داشته باشيم - واقعيت این است 
 كه مرتكب اشتباه خواهيم شــد، به بيراهه خواهيم رفت و شک و تردید بر 
 ما مســتولی خواهد شــد. با این همه، در هر بار شكســت، به ما فرصت 
جدیدی داده می شــود تا تعهد خود را بــرای اجرای اصول روحانی تجدید 

نمایيم. 
 تســليم شــدن در برابر خواســت و اراده خداوند در نتيجه تسليم در 
برابر بعضی اصول روحانی از قبيل صداقت، روشــن بينی، تمایل، اعتماد و 
ایمان امكان پذیر می گردد. مهم این اســت كه سعی كنيم رفتار خود را با 
آنچه فكر می كنيم خواست نيروی برتر است، وفق دهيم و با جریان زندگی 

حركت كنيم.
احتماالًً درباره به كار بردن قدم ســوم در تمام امور زندگی خود تردید 
خواهيم داشت، به خصوص در مســائلی كه دلمان می خواهد تحت كنترل 
 ما باشــند. تجربه به ما نشــان ميدهد كه ما به برخی زمينه ها گرایش پيدا 
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 می كنيم. مثاًل فكــر می كنيم »من خودم از عهــده كنترل دخل و خرجم 
 بر می آیم« یا آنكه »رابطه خصوصی من با دیگران خوب اســت، پس دیگر
چه لزومی دارد آن را به نيروی برتر بســپارم؟« به كار بردن اصول قدم سوم 
فقط در بعضی از امور زندگی باعث كند شــدن پيشرفت روحانی ما خواهد 
 شــد. متوجه شده ایم بهبودی ما موقعی به ثمر می نشيند كه تا حد توان، از 
 اصل روحانی تســليم در تمام امــور زندگی پيروی كنيم. ســخت تالش 

می كنيم این قدم را كامل و دقيق اجرا كنيم. 
بــه تدریج از این تصميم گيری نتایج مثبت مــی گيریم و متوجه وقوع 
 تغييراتی در زندگی خود می شــویم. ممكن است شــرایط چندان عوض 
نشــود، اما نحوه برخورد ما با این شرایط عوض خواهد شد. از آنجا كه اجازه 
داده ایم اصول روحانی بر زندگی مان حاكم شوند، احساس آرامش خواهيم 
 كرد. حاال دیگر ســنگينی بار ناشــی از تحت كنترل در آوردن همه كس و 
 همه چيز از روی دوش ما برداشــته می شود. عكس العمل ما در مقابل مردم 
 و پيشــامدها عوض خواهد شــد. هر چه تســليم و پذیرش در ما تقویت 
 می شــود به همان نســبت از تقال و كوشــش خود برای جنگ با واقعيات 
 زندگی دســت برميداریم. متوجه می شــویم هرچه تســليم ما عميق تر 

می شود، راحت تر زندگی می كنيم و از زندگی لذت می بریم. 
 بــرای اكثر ما محول كردن زندگی و اراده به خداوند - بدان گونه كه او را 
 درک مــی كنيم - فرآیندی دارد و مانند یک پيشــامد نيســت. اما برای 
اتخاذ این تصميم با خود عهد ميبندیم كه قدم ســوم را در زندگی مان اجرا 
 كنيم. مثاًل وقتی حس مــی كنيم با خودمحوری مــی خواهيم در جریانی 
دخالت كرده و اوضــاع را برهم بزنيم، هر چه زودتر تصميم خود را به خاطر 
 می آوریم و از انجــام این كار اجتناب می كنيم. همچنين وقتی وسوســه 
 شدیم كه كســی یا چيزی را تحت كنترل خود در آوریم، از این كار دست 
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 برميداریم و از خداوند مهربان درخواســت می كنيــم به ما در كاركرد این 
قدم كمک كند. 

 دست برداشــتن از این كار آسان نيســت، اما با كمک دیگران ميسر 
 می شــود. با استفاده از پيشــنهادات راهنما و تمرین روزانه یاد می گيریم 
 چگونه غرور و نفس خــود را كنترل كنيم تا مانع از تأثيرگذاری نيروی برتر 
 بر زندگی نشــود. اگر با مســئله ای روبرو شــدیم كه ما را دچار وحشت 
 مــی كند، به قدم ســوم روی می آوریم و راه غلبه بر تــرس خود را بدون 

بازگشت به روزهای گذشته پيدا می كنيم. 
 پس از بهبودی از مقابلــه با دردهای زندگی بی نياز نيســتيم. ممكن 
 است در سوگ از دســت رفتن عزیزی بنشــينيم و یا در روابط احساسی 
خود شكســت بخوریم. در چنين مواقعی آزرده می شــویم و حتی بيداری 
روحانی نيز درد و رنج ما را برطرف نمی كند. اما آنچه با گذشته تفاوت دارد 
 این اســت كه حضور نيرویی برتر و مهربان ما را در حين تحمل این مصائب 
پاک نگاه خواهد داشــت. گاهی اوقات وقتی در جلسه یا در جمع دوستان 
 هســتيم یا با راهنمای خود حرف می زنيم، احســاس می كنيم یک نيروی 
 برتــر نيز در ميــان ما حضور دارد و هر چه بيشــتر به این نيرو متوســل 
 می شــویم، اتكا و اعتماد ما به او بيشتر می شــود. دیگر مثل گذشته دائم 
ســؤال نمی كنيم چرا بعضی از مسائل دردناک در زندگی مان پيش می آید، 
 بلكه ایمان داریم با دســت و پنجه نرم كردن با مشــكالت، بهبودی ما نيز 
 تقویت می شــود. با وجود مشــكالت یا حتی در رویارویی با آنها رشــد و 

بالندگی پيدا می كنيم. 
 بهبودی فرآیند رســيدن به درک و شــناخت اســت. درباره خودمان 
 شــناخت پيدا می كنيم و یاد می گيریم چگونــه خود را با محيط اطرافمان 
وفق دهيم. اگر با صداقت از نيروی برتر كمک بخواهيم، به تدریج احســاس 
 آرامــش می كنيم. متوجه می شــویم كه طرز فكر ما نيز متحول شــده و 
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 دیدگاهها و نظرات ما خيلی مثبت تر شــده اســت. دنيای ما دیگر سراسر 
 مملو از حســرت، انكار و رنجش نيست. اكنون احساس مسئوليت، صداقت 
 و ایمان جایگزین نگرش منفی ســابق ما شده و جهان اطراف خود را روشن 
و اميدوار كننده می یابيم. به تدریج نگرش قدیمی خود را با صداقت، ایمان 
 و احســاس مســئوليت عرض می كنيم و به دنيا با بينش و درک باالتری 
می نگریم. ما هنوز هم دچار اشــتباهاتی می شویم، با این تفاوت كه اكنون 
 مســئوليت آنها را به گردن دیگری نمی اندازیم. مــی آموزیم برای زندگی
  روحانــی الزم نيســت انســانهایی كامل باشــيم. اگر قدم ســوم را با 
روشن بينی و از صميم قلب انجام دهيم، به خوبی متوجه می شویم كه ثمره 

آن به مراتب فراتر از انتظارات ماست. 
 بهبودی ما پرارزش ترین هدیه ای است كه در زندگی دریافت كرده ایم. 
 در حالــی كه قبال فقط مصرف مواد را قطع كــرده بودیم، اكنون می توانيم 
قــدر چيزهایی را كه به زندگی ما بها و ارزش ميدهند، بدانيم. از شــنيدن 
 صدای خنده و شــادمانی در جلســات معتادان گمنام لذت می بریم. وقتی
 بهبودی برای ما اهميت بيشــتری پيدا می كند و اصول روحانی قدمها ملكه 
ذهن ما می شــود، دیدگاه ما نسبت به زندگی اساسا تغيير می كند. به همان 
 نســبت كه آگاهی و بينش ما افزایش می یابد، قدرشناســی و ایمان ما به

نيروی برتر نيز بيشتر می شود. 
 اگــر چند لحظه آرام بگيریم، گذشــته خــود را به یــاد بياوریم و به 
 زندگی خــود در این مرحله از بهبودی بيندیشــيم، خيلــی زود متوجه 
خواهيم شــد رشد شخصی ما در این مدت چشــمگير بوده است. آزادی و 
 آرامشــی كه تاكنون از كار كرد ســه قدم اول به دســت آورده ایم، تنها 
 نمونه ای از رشــد و بركاتی اســت كه در صورت كاركــرد تمام قدمهای 

دوازده گانه نصيب ما خواهد شد. 
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 جالب آنكه هرچــه در اجرای بقيه قدمها به جلو پيش می رویم، بر تأثير 
 و اهميت قدم ســوم در زندگی ما افــزوده می گردد. قــدم یازدهم از ما 
 مــی خواهد كه به منظور آگاهی از خواســت و اراده خداوند برای خود دعا 
كنيــم و از او بخواهيم به ما توانایی عطا فرماید تا بتوانيم مشــيت او را به 
اجرا در آوریم. اگر توجه كنيم می بينيم كه این فرآیند از قدم ســوم شروع 
می شود و در اینجاســت كه برای اولين بار برای خواست و مشيت خداوند 
 در زندگــی مان ارزش و احترام قائل می شــویم. ارتقاء از نوعی زندگی كه 
 محور اصلی آن خودخواهی، بــه زندگی دیگری كه بر مبنای اصول روحانی 
و خواســت و اراده خداوند بنا گردیده است، مســتلزم به وقوع پيوستن 

تغييراتی بسيار عميق در ماست. 
 بــا كمک خداوند مهربان به ســفر روحانی خود ادامــه می دهيم. این
برنامه دوازده قدم دارد، نه ســه قدم. تصميمی كه در قدم سوم گرفته ایم، 
 شــاید مهم ترین تصميم ما در طول زندگی مان باشد. اما باید بقيه قدمها را 
 نيــز كار كنيم تا این تصميم همچنان هدفمنــد باقی بماند. هنوز راه زیادی 
 در پيــش رو داریم. به خوبی فهميده ایم كه در معتادان گمنام، بهبودی فقط 
 از طریق پيشــروی در مســير روحانی قدمهای دوازده گانه ميسر است. با 

عملی ساختن تعهد خود برای بهبودی، قدم چهارم را آغاز می كنيم. 



قدم چهارم
» ما یک ترازنامه اخالقی بیباكانه و جستجوگرانه از خود تهیه كردیم.«

با كار كردن ســه قدم اول، زیربنای محكمی بــرای بهبودی خود فراهم 
 نموده ایم. اعتياد فعال ما اكنون متوقف شــده است، اما اگر بهبودی خود را 
بر اســاس این زیربنا پيگيری نكنيم، این توقف پایــدار نخواهد ماند. برای 
 اكثر ما ضمن كار كرد قدم ســوم معمایی پيش آمده بود: از كجا بدانم واقعًاً

 اراده و زندگی خود را به دســت خداوند سپرده ام؟ جواب این سؤال خيلي 
ساده است: با كاركرد بقيه قدمها و با شروع قدم چهارم! 

 چــرا باید قدم چهــارم را كار كنيم؟ ما كه تاكنون پــاک مانده ایم. اّما 
بعضی از ما هنوز از وسوســه مصرف در عذاب هستيم. برای بعضی دیگر از 
ما این ناراحتي آنقدر جدی نيســت اما هميشه ته دلمان احساس می كنيم 
 اوضاع چندان رضایت بخش نيست یا اینكه فاجعه ای در حال وقوع است و
یا دچار ترس و عصبانيت می شــویم بدون اینكه دليل مشــخصی داشته 
 باشــد. در بين ما افرادی هستند كه فكر می كنند بدون كاركرد قدم چهارم 
هم اوضاع خوب پيش می رود. اما تجربه ما به عنوان یک انجمن نشان داده 
است اعضایی كه این قدم بســيار مهم را كار نكنند، دیر یا زود دچار لغزش 

خواهند شد. 
برای اكثر ما انگيزه كار كرد قدم چهارم خيلی ســاده اســت: ما برنامه 
 بهبــودي را انجام می دهيــم و مایل به ادامه آن هســتيم. همان طور كه
 بيماری ما فقط مصرف مواد نيســت و جنبه های متعددی دارد، بهبودي ما 
 نيز فراتر از صرفأ پرهيز از موادمخدر اســت. راه حل مشــكل ما تغييري 
 اساســی در نوع تفكر و رفتار ماســت و به عالوه، احتيــاج داریم اصوالً
 برداشت خود را از دنيا و نقشــی كه در آن ایفا می كنيم، عوض كنيم. الزم 
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اســت نحوه برخورد خود را تغيير دهيم و تفاوتی نمی كند كه انگيزه ما تنها 
تمایل به دوری از مصرف مواد مخدر باشــد و یــا اینكه بخواهيم در جهت 

بهبودی خود حركت كنيم.
قدم چهارم، مرحله سرنوشــت سازی در سفر ما به سوی بهبودی است. 
 فرصتی اســت برای تفكر و اندیشــه عميق درباره خودمان. ســردرگمی 
 و اغتشاشــی كــه در درون ما وجود داشــت و ســالها با مــواد مخدر و 
 خودفریبی ســعی داشــتيم آن را مخفی كنيم، در حال نابودی اســت. در 
 درون خود به كاوش می پردازیم تا خود، احساســات، ترســها، رنجش ها و 

چگونگی رفتار خود در زندگی را بشناسيم. 
ممكن اســت از بررسی موشكافانه خود بســيار واهمه داشته باشيم. ما 
 خودمان را خيلی خوب نمی شناســيم و شــاید اصال مایل به شناخت خود 
 نباشيم و از ناشناخته های درونی مان وحشت داشته باشيم، اما اگر ایمان و
 اعتقــاد به نيروی برتر خود را به خاطر بياوریــم، بر این ترس غلبه خواهيم 
كرد، باور داریم خداوند از ما می خواهــد این قدمها را كار كنيم ، اطمينان 
 داریم كه با كاركرد قدم چهارم روح ما شــفا پيدا می كند و به همين دليل به 

پيش می رویم.
اصول بهبودی كه تــا این مرحله به كار گرفته ایــم، برای كاركرد قدم 
 چهــارم از واجبات هســتند، پذیرش صادقانه ای كه از قــدم اول تاكنون 
 به خاطر ســپرده ایم، به ما كمک خواهد كرد درباره بقيه جنبه های اعتياد 
 خود نيز صداقت داشــته باشيم. تا حدودی نســبت به نيروی برتر از خود، 
 اعتماد و ایمان پيدا كرده ایم و روزنه اميــدی برای خود یافته ایم كه با هر 
 روز پاک ماندن، روشــنایی بيشــتری به زندگی ما می بخشــد. با تمایل و 
 اشتياق مســير بهبودی خود را هموار نموده و با به كار گرفتن این اصول در 
زندگی، شجاعتی را كه برای كار كرد قدم چهارم الزم است، پيدا كرده ایم. 
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 صداقت الزمه كار كرد این قدم اســت. باید به ســالها زندگی دروغين 
خود پایان دهيم. اگر مدتی بنشــينيم و در ســكوت خلوت كنيم، متوجه 
 خواهيم شــد رویارویی با حقيقت آسان تر اســت. ما حقایق این روزها را 
 بدون كم و كاســت روی كاغذ می نویسيم. راســتگویی اقدامی شجاعانه 
 اســت، ولی ایمان و اعتماد به خداوند - بدان گونه كه اورا درک می كنيم - 
 شــجاعت بيشــتری به ما عطا كرده اســت. با بهره گيری از این شجاعت 
 می توانيم بی باكانه و جســتجوگرانه مطالبــی را روی كاغذ بياوریم كه فكر 

نمی كردیم هيچگاه بتوانيم بازگو كنيم.
منظور از این ترازنامه اخالقی، بی باكانه و جســتجوگرانه چيست؟ ما از 
نكات مثبت و منفی خود فهرســتی تهيه می كنيم. سعی می كنيم از هویت 
 واقعــی خود ســردربياوریم و دروغهایی را كه به خــود گفته بودیم، فاش 
 كنيم. طی ســاليان دراز برای حفظ اعتياد خود به هر شــخصيتی كه الزم 
 بود، تبدیل می شــدیم و پس از ســالها زندگی مملــو از دروغ، كم كم آن 
 دروغها باورمان شــده بود. از كاركرد قدم اول به حقایق ارزشــمندی پی 
برده ایم، اما قدم چهارم ما را قادر می سازد خيالبافی را از واقعيت تشخيص 
دهيم. به تدریج می توانيم شخصيت ســاختگی خود را كنار بگذاریم و به 

راحتی شخصيت واقعی خود را پيدا كنيم. 
 اگر در نوشــتن این ترازنامه لغــت "اخالقی" مــا را ناراحت می كند، 
می دانيم كه صحبت با راهنما ناراحتی ما را تســكين می بخشــد. نوشتن 
ترازنامه اخالقی بدین معنا نيســت كه خود را محكوم می كنيم. در حقيقت، 
 فرآیند نوشــتن ترازنامه اخالقی، یكی از دوست داشــتنی ترین كارهایی 
 است كه می توانيم برای خود انجام دهيم. فقط كافيست به اغراض، هوسها، 
 آرزوها، انگيزه ها، گرایشــات و اعمال تكراری ناشی از اجبار خود كه ما را 

در چنگال اعتياد اسير كرده بود، توجه كنيم. 
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 مهم نيســت چند روز و یا چند ســال پاک بوده ایم، چــرا كه نقائص 
 شــخصيتی و اشــتباهات در تمام انســان ها وجود دارند. اما نوشتن یک 
ترازنامه باعث خواهد شــد تا شاید بتوانيم نگاهی واقع بينانه به عمق وجود 
 خــود بيندازیم و نقاط ضعف و قوت خود را بررســی كنيم. در این ترازنامه 
 فقط نقاط ضعف خود را بررســی نمی كنيم، بلكه اميدها، آرزوها و رؤیاهای 
خود را نيز مورد توجه قرار داده و ســعی می كنيــم بفهميم چرا بعضی از 
 آنها نقش بر آب شــدند. قدم چهارم، قدم بزرگی در پيمودن مسير بهبودی 

است. 
 بعضی از مــا ترازنامه خود را به یكباره مينویســيم و بعضی دیگر از ما 
هر روز مدتی را صرف نوشــتن آن می كنيم. اما همه ما قبل از نوشــتن، از 
نيروی برترمان درخواســت می كنيم به ما شجاعت و صداقت الزم را برای 
 نوشتن بی كم و كاســت حقایق عطا كند. در اكثر موارد پس از شروع قادر 
 خواهيم بود آنچه را در ذهن داریم به ســهولت روی كاغذ بياوریم. نباید از 
 نوشــتن این مطالب نگران باشــيم. چون نيروی برتر ما نخواهد گذاشــت 

چيزی كه یادآوری آن بيشتر از تحمل ماست، بر ما مكشوف گردد. 
از آنجا كه اكثر ما تجربه ای در این گونه تمرینات خودشناســی نداریم، 
حتما باید از تجربيات راهنمای خود و پشــتيبانی او برای پيشروی آگاهانه 
 استفاده كنيم. راهنما ممكن است به ما برنامه از پيش تدوین شده ای بدهد 
 با توجه به نكات یا مســائل خاصی را گوشــزد كند یا فقط ما را به طور كلی 
 راهنمایی كند. او نه تنها در نوشــتن ترازنامــه واقعی به ما جهت می دهد، 
 بلكه ما را به شجاعت و عبادت تشــویق می كند و از نظر عاطفی پشتيبان 
 خوبی برای ماســت. معموال در این زمان با اتكا به تجربه راهنما، رابطه خود 

را با او مستحكم تر می كنيم. 
 پشــتكار در قدم چهارم بســيار مهم است. وقتی شــروع به نوشتن 
 كردیم باید این ترازنامه را بدون تأخير به پایان برســانيم. اگر از آن دسته 
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 افرادی هســتيم كه كارها را پشت گوش می اندازیم، بهتر است وقت معينی 
 را در روز به ایــن كار اختصاص دهيم. این كار موجــب اهميت پيدا كردن 
ترازنامه در زندگی مان می شــود. با كنار گذاشــتن ترازنامه در ضمن كار، 

احتمال دارد دیگر هرگز به سراغ آن نرویم. 
ترازنامه خود را موشكافانه نوشته و از جزئيات غافل نمی شویم. به طور 
حســاب شده تمام جنبه های زندگی خود را مورد بررسی قرار می دهيم. به 
 تدریج حقيقت را در باره خود، انگيزه ها، رفتار و روشــهای خود می بينيم. 
 باید ســعی كنيم دیدگاه ما درباره تجربياتمان یک بعدی نباشــد و سایر 
 جنبه های زندگی را نيز در نظر بگيریم. مثاًل چه انگيزه ای باعث شــد كه ما 
 آن گونه رفتار كنيــم؟ رفتار مزبور چه عواقبــی را در زندگی به بار آورد؟ 
رفتار ما چه تأثيری بر اطرافيان گذاشــت؟ چگونــه به بقيه صدمه زده ایم؟ 
 درباره رفتــار خود و عكس العمــل دیگران در مقابل آن چه احساســی 
 داشــتيم؟ با اینكه ســؤاالت فوق تنها چند مورد از نــكات قابل توجه در 
ترازنامه ماســت، می دانيم كه بررسی این نكات و مســائلی از این دست، 

ضروری است.
مســئله مهم دیگر در قدم چهارم این اســت كه باید به اثرات ترس در 
زندگی خود به دقت توجه كنيم. تجربه نشــان داده كه ترس خودمحورانه 
 ریشه و اساس بيماری ماست. اكثر ما وانمود می كردیم كه واهمه ای نداریم، 
 اما در حقيقت بســيار وحشــت زده بودیم. ترس باعث شده بود برای حفظ 
 خود از عكس العمل های لحظه ای و نسنجيده استفاده كنيم. بسياری اوقات 
 از شدت ترس ناتوان می شــدیم و از اقدام به عمل باز می ماندیم. به خاطر 
 تــرس از آینده شــروع به توطئه چينــی و بر هــم زدن زندگی دیگران 
 می كردیم. اگر به نظرمان می رســيد در موردی بازنده شده و یا با كمبودی 
 مواجه خواهيم شــد، یا دردســری در انتظارمان است، برای حفظ خودمان 
 از هيــچ اقدام افراطی ابایی نداشــتيم و تا آخر خط پيــش می رفتيم. در 
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گذشــته به وجود نيرویی برتر هيچ ایمانی نداشــتيم و به همين دليل دائم 
سعی می كردیم زندگی و هر آنچه را كه در اطرافمان بود، تحت كنترل خود 
 در آوریم. از مردم ســوء استفاده می كردیم، با زندگی شان بازی می كردیم، 
 دروغ می گفتيم، توطئه چينی می كردیم، به طور پی در پی برای زندگی خود 
و دیگران نقشه می كشــيدیم، دزدی می كردیم، تقلب می كردیم و سپس 
مجبور ميشــدیم برای آنكه خرابكاری های ما آشــكار نشود، باز هم دروغ 
بگویيم. زندگی ما مملو از حســادت، غبطه و احساس عدم امنيت شده بود. 
 ما تنها بودیم. افرادی را كه برای مــا ارزش قائل بودند فراری دادیم و برای 
 پنهان كردن احساســات خــود مواد مصرف می كردیم. هر چه احســاس 
 تنهایی ما بيشتر می شد، بيشتر ســعی می كردیم همه چيز و همه كس را 
 تحت كنترل خود در آوریــم. وقتی اوضاع به وفق مرادمان پيش نمی رفت، 
 ناراحت می شدیم، ولی عطش ما برای به دســت آوردن اختيار و كنترل به 
 قدری شــدید بود كه متوجه بيهودگی تالش هــای خود برای تحت كنترل 
در آوردن اوضاع نبودیم. در این زندگی جدید، ما به خداوند مهربانی ایمان 
داریم كه خواســت او بهتر از تمام چيزهایی اســت كه می خواستيم تحت 

كنترل در آوریم و به همين دليل نباید نگران آینده باشيم. 
 یكی از نكات اساســی ترازنامه مــا، ارزیابی اثرات منفــی اعتياد در 
زندگی عاطفی ماســت. بعضی از ما با استفاده از مصرف مواد مخدر و سایر 
مختل كننده های حواس، چنان مهارتی در پنهان كردن احساســاتمان پيدا 
 كرده بودیم كه وقتی برای اولين بار در جلســه شركت كردیم، ارتباط ما با 
 عواطفمان قطع شــده بود. در طی بهبودی، یاد می گيریم احساسات خود را 
شناســایی كنيم. بازگویی و نام بردن احساســاتمان برای بهبودی، بسيار 
 اهميــت دارد، چرا كه هر چه آنها را بهتر بشناســيم، كنــار آمدن با آنها 

آسان تر می گردد.
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به جای اینكه شــتابزده و هراســان بگویيم در كل چه احساسی داریم، 
 یاد می گيریم به طور مشخص بگویيم »اكنون چه احساسی داریم«. این امر 
 باعث ميشــود صرفًا نگویيم احســاس "خــوب" یا "بــدی" دارم، بلكه 

احساسات خود را با ظرافت و به طور مشخص بازگو كنيم. 
رنجش های ما نقش بســيار عمده ای در ناراحتــی های دوران بهبودی 
دارند و به همين دليل فهرســتی از آنها تهيه مــی كنيم. نباید اجازه دهيم 
ذهنمان از كينه و دشــمنی نسبت به دیگران پر شود. همچنين به نهادهایی 
 كه ممكن اســت ما را تحت تأثير قرار داده باشند، از قبيل خانواده، مدرسه، 
 كارفرمــا، مذهــب، قانون یا زندان توجــه می كنيم و نام افــراد، مكانها، 
ارزشــهای اجتماعی، مؤسسات و دیگر شرایط زندگی را كه باعث عصبانيت 
 ما شده اند، در فهرست خود یادداشت می كنيم. تنها به بررسی شرایطی كه 
باعث رنجش شــده اكتفا نمی كنيم، بلكه نقش خودمان را نيز در به وجود 
آمدن این رنجش ها در ترازنامه می نویســيم. چه چيزی در درون ما مورد 
تهدید قرار گرفته بود كه احساســات ما را شــكنجه ميداد؟ معموال متوجه 
خواهيم شد كه برخی بخش های زندگی ما به طور پی در پی تحت تأثير این 

مسائل قرار گرفته اند. 
 در این ترازنامه روابط خود را نيز به دقت مورد بررســی قرار می دهيم، 
 به خصوص اینكــه چگونه با خانواده خود ارتباط برقرار می كردیم. اما هدف 
 ما این نيســت كه ناكامی و مســئوليت اعتياد خود را بــه گردن خانواده 
 بيندازیم. باید به خاطر بســپاریم كه ما ترازنامه خودمان را می نویسيم، نه 
 ترازنامه دیگــران را می خواهيم نكات مثبت و منفــی خودمان را ارزیابی 
كنيم. از احســاس خود در مورد خانواده و اعمال خود بر مبنای احساسات 
مزبور می نویســيم. در اغلب موارد متوجه می شویم الگوهای رفتاری كه از 
 دوران كودكی خود به ارث برده ایم، هنوز با ما هســتند. برخی از این الگوها 
 ما را به مقاصد خود رســانده اند، در حالی كه برخــی دیگر به ضرر ماتمام 
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 شــده اند. در این ترازنامه مشــخص می كنيم مایل بــه ادامه كدام الگوی 
رفتاری هستيم و كداميک را می خواهيم تغيير دهيم. 

 نوشــتن در مورد روابط، بســيار مهم اســت و باید بــه روابط خود با 
دیگران توجه ویژه ای كنيم. اگر ما به جای بررســی روابط احساسی بيشتر 
 به بررسی روابط دوســتانه افالطونی بپردازیم، ترازنامه ما ناقص خواهد بود. 
 NA بســياری از ما به دليل كشــمكش های درونی خود تا پيش از آمدن به 
 هرگز طعم دوســتی پایداری را نچشــيده بودیم. اگر منصفانه بيندیشيم، 
 متوجه خواهيم شــد جدال درونی ما نه تنها عامل اصلی شروع جر و بحث 
با رفقا بود، بلكه بعدها باعث می شــد حاضر به پيــدا كردن راه حلی برای 
 رفع اختالف و ادامه دوســتی نباشيم. ذهنيت بســياری از ما چنين بود كه 
رابطه دوســتی صميمانه ما در نهایت آسيب پذیر اســت و به همين دليل 
 پيش از اینكه این اتّفاق بيفتد، خودمان ترتيبی می دادیم كه این دوســتی 
 به هم بخورد. ما از برقراری ارتباط صميمانه آنقدر وحشــت داشــتيم كه 
هرگز درباره خود به رفقا چيزی نمی گفتيم و برای اطمينان از وفاداری آنان 
 نسبت به خود، به آنها تهمت می زدیم و یا از آنها باج خواهی می كردیم. اگر 
در زندگی دوســتانمان افراد نزدیک دیگری وجود داشــتند، گاهی از فرط 
 حســادت سعی می كردیم دوستی آنها را با یكدیگر بر هم بزنيم. بسياری از 
 ما به دوســتان خود به عنوان برده نگاه كرده یا در حق آنها قدرناشناســی 
 می كردیم. احتماالً در مواردی هم دوســتی خود را قربانی روابط احساسی 

می كردیم. 
 احتماالًً متوجه رفتارها و كشــمكش های مشــابهی در روابط احساسی 
 خود خواهيم شــد. همچنين مســائلی از قبيل عدم اعتمــاد، امتناع از 
آســيب پذیری و عدم اجرای تعهدات نيز در زندگی ما وجود داشته است. 
 ضمن نوشتن، به احتمال زیاد متوجه می شویم كه هميشه از برقراری روابط
  صميمانه وحشــت داشــته ایم و یا هرگز تفاوت ميــان صميميت و رابطه 



عملكرد 44

 جنســی را درک نكرده ایم. یا به دليل ترس از شكســت، از برقراری رابطه 
 صميمانه با دیگران فرار می كردیم. در هر حال، هدف ما در اینجا شناسایی 

عوامل یا رفتارهایی است كه باعث ناكامی روابط ما با دیگران شده است. 
 احتماالًً عقاید و رفتارهای خاصی كه در مورد مســائل جنســی از خود 
 بروز داده ایم، باعث به هم خوردن بســياری از دوستی های ما شده است. 
 ممكن اســت نياز به ابراز محبت را با رابطه جنسی اشــتباه گرفته باشيم.
 شاید از رابطه جنسی برای به دســت آوردن چيزهای دلخواه خود استفاده 
 كرده باشــيم، یا فكر می كردیم اگر به كسی از این طریق نزدیک شویم، به 
 ما متعهد شــده و برای ما باقی خواهد ماند. خيلی مهم اســت كه از خود 
 سوال كنيم آیا رفتار جنســی ما بر مبنای خودخواهی بوده یا بر پایه عشق 
 و محبت؟ آیا از برقراری رابطه جنســی برای پر كردن خالء روحانی درون 
 خود اســتفاده می كردیم؟ آیا عادتهای جنســی، مــا را در مقابل خود یا 
دیگران خجالت زده كرده است؟ بيشتر رفتارهای جنسی ما معلول ترس یا 
 باورهای نادرست بوده است. اكنون می خواهيم در مورد روابط جنسی خود 
 با خيال راحت فكر كنيم. ممكن اســت نوشتن این مسائل در ترازنامه برای 
 اكثر ما ناراحت كننده باشــد، اما اگر مایل به تغيير زندگی خود هســتيم، 

نوشتن این مطالب الزم است.
 بعضی از ما مورد ســوء استفاده جنســی قرار گرفته ایم. حتی امكان 
دارد مورد تجاوز جنســی قرار گرفته باشــيم یا با محرمان خود زنا كرده 
باشيم. ممكن اســت دوران كودكی ما بسيار ناراحت كننده و مملو از غفلت 
و محروميت بوده باشــد و این تجربه های تلخ باعث شــده باشد كه ما نيز 
 هميــن گونه صدمات را به دیگران وارد كنيــم. بعضی دیگر از ما چون فكر 
 می كردیم لياقت زندگی بهتری را نداریم، ممكن اســت خودفروشی كرده و 
 قربانی تجاوزات دیگری شــده باشيم. با اینكه گذشــته دردناک است، اما 
 قابل تغيير نيســت. با این همه، باورهای نادرست ما از خودمان و دیگران، با 
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 كمــک نيروی برتر قابل تغيير اســت. بــا روی كاغذ آوردن این مســائل 
می توانيم از اســارت دردناک ترین رازهای زندگی خود آزاد شویم و الزم 

نيست تا آخر عمر قربانی گذشته خود باشيم. 
 برای پيدا كردن آرامش بایــد بعضی الگوهای رفتاری بيهوده خود را كه 
 بر زندگی ما مســلط شــده اند، عوض كنيم. قدم چهارم در شناسایی این 
 الگوها بــه ما كمک می كنــد. به تدریــج ميفهميم چگونــه در زندگی 
ریسک هایی را مرتكب شدیم و شــاید ناآگاهانه دوران بدبختی و مكافات 
 خود را پيش بينی نكردیم و تصميماتــی گرفتيم كه موجب غير قابل اداره 
 شدن زندگی ما شد. بســياری از ما دائمًا دیگران را مسئول بهای سنگينی 
 كه برای اعتياد خود پرداختيم، می دانســتيم و نمی خواســتيم بپذیریم 
 اعتياد ما نتایجی بســيار منفی به بار آورده بود كه فقط خودمان مســئول 
آنها بودیم. بعضی دیگر از ما مرتكب جرم می شــدیم و بعد از گرفتاری، از 
 عواقبی كه خود به بار آورده بودیم، شــاكی ميشدیم. بعضی از ما در محل 
 كار خود احساس مســئوليت نمی كردیم و وقتی اخراج ميشدیم، با صدای 
 بلند اعتراض می كردیم. هرگاه زندگی ما را باالخره گرفتار می كرد، با عجله 
 از زیر آن در ميرفتيم. نوشــتن ترازنامه به ما كمک می كند كه مســئوليت 
 خــود را در قبــال كارهایمان بدانيم و شــرایطی را كه باعث می شــوند 
مســئوليت ناكامی های خود را به گردن دیگران بيندازیم، شناسایی كنيم. 
كتابچه كار كرد قدم چهارم در معتادان گمنام، مســائل بيشــتری را جهت 

بررسی معرفی می كند. 
كيفيــت زندگی ما در كل بــه نتایج تصميمات ما بســتگی دارد. مثاًلً 
 وقتی ترازنامه خود را می نویســيم، متوجه مواقعی می شویم كه تصميمات 
 ما باعث ضرر ما شــده و سودی برای ما نداشته است. حتی اگر زندگی ما به 
 طریــق "هر چه پيش آید خــوش آید" و بدون گرفتن تصميمی گذشــته 
 باشد، آن را هم مينویســيم. مواقعی كه در اثر تعلل زیاد فرصت های ما از 
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 دســت رفت، مواقعی كه از زیر بار تمام مســئوليتها شــانه خالی كردیم، 
مواقعی كه كنار كشيدیم و از حاضر شــدن در صحنه عادی زندگی امتناع 
 ورزیدیــم - تمام این مــوارد را در ترازنامه خود لحاظ مــی كنيم. اكثر ما 
اميدها و آرزوهایی برای زندگی خود داشــتيم كه بــه دليل رفتن به دنبال 
 اعتياد بــه آنها جامه عمل پوشــاندیم. در ترازنامه كوشــش می كنيم تا
آرزوهای بر باد رفته خود را به یاد آوریم. سپس بررسی می كنيم كدام یک 
 از تصميمات ما باعث شده اســت آرزوهای ما نقش بر آب شود. ما در ضمن 
 نوشــتن از خود می پرســيم: از چه زمانی اعتماد به نفس و خودباوری ما از 
 بين رفت و در چه مرحله ای اعتقاد به چيزهای فراتر از محدوده ذهنمان را 
 از دســت دادیم؟ اگر به این مرحله از ترازنامه توجــه كافی معطوف كنيم، 

احتماالً آرزوهای از دست رفته در ما زنده خواهند شد. 
به دقت توجه می كنيم چگونه با ارزشــهای اخالقی خود كشمكش پيدا 
 كردیم. مثاًل اگر اعتقاد داشــتيم كه دزدی عملی خطاست و باز هم هر چه 
 در دسترس قرار داشــت، ميدزدیدیم، آنگاه برای آرام كردن وجدان خود 
 چه كاری می توانســتيم انجام دهيم؟ یا اگر به داشــتن تنها یک همســر 
 اعتقاد داشــتيم ولی نســبت به او وفادار نبودیم، چگونــه وجدان خود را 
 راضی می كردیم؟ مســلمًا یكی از راههای مقابله بــا وجدان درد، مصرف 
 بيشــتر مواد بود، اما چه راههای دیگری وجود داشت؟ بی اعتنایی نسبت به 
 اصولی ترین ارزشــهای اخالقی چه احساســی در ما به وجود می آورد؟ با 
 بررســی این مطالب، ارزشــهای اخالقی از دســت رفته خود را شناسایی 

می كنيم و آنها را از نو می سازیم. 
 هدف از نوشــتن ترازنامه بررســی جستجوگرانه شــخصيت است و 
 به همين دليل باید از خصوصيات خود به خوبی آگاه باشــيم. از آنجا كه ما 
 عادت نداریم به دنبال نكات مثبت و نقاط قوت خود بگردیم، شــاید انجام 
 این كار دشــوار باشد. ما معتادان صفات ستودنی شــخصيت خود را غالبأ 
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نادیده می گيریم، اما اگر با روشــن بينی رفتار خود را بررسی كنيم، متوجه 
 موقعيت هایی در زندگی خود می شــویم كه با وجود مشــكالت مقاومت 
كرده ایم، به كمک همنوعان خود شتافته ایم یا حتی روح ما بر اعتياد غلبه 
 كرده اســت. وقتی ویژگيهای شخصيتی خود را بررسی می كنيم، به تدریج 
 از روح دوســت داشتنی و پاک نهفته در اعماق وجود خود پرده برمی داریم

و ارزشــها و معيارهای اخالقی خود را شناســایی می كنيم. با نوشتن این 
 ترازنامه می آموزیم كه قادر به انجام چه كارهایی هستيم و مهم تر آنكه اگر 
 بخواهيم زندگی ســالم، مفيد و سازنده ای داشته باشــيم، چه كارهایی را 
 نباید انجام دهيــم؟ آنچه در دوران اعتياد فعال خــود انجام ميدادیم، در 
 دوران بهبودی مؤثر نيســت. قــدم چهارم به ما فرصــت ميدهد تا برنامه 

جدیدی را برای زندگی خود تعيين كنيم. 
 قدم چهــارم بينش اوليه ای را كه برای رشــد و بالندگــی به آن نياز 
 داریــم، فراهم مــی آورد. تفاوتی نــدارد این ترازنامه را بــرای اولين بار 
 می نویســيم یا برای بار بيستم، به هر حال، فرآیندی را آغاز كرده ایم كه ما 
را از ســردرگمی، رنجش و محدودیت نجات می دهد و خلوص، بخشــش و 
آزادی را برای ما به ارمغان می آورد. نوشــتن ترازنامه امری نيست كه یكبار 
انجام دهيم و برای هميشــه كنار بگذاریم، بلكه روش مناسبی است كه در 
 زمان مواجهه با مشــكالت، سردرگمی و عصبانيت به ما نشان خواهد داد در 
 چه مقطعی از مســير بهبودی خود هســتيم. پس از آنكــه چندین مرتبه 
 ترازنامه خود را نوشــتيم، متوجه می شویم در چهار قدم اول تنها به مسائل 
 ســطحی پرداخته ایم. به تدریج كــه در جریان بهبودی بــا دیدگاهها و 
 روشــهای جدیدی آشنا می شــویم، با مرور مجدد قدم چهارم روند تغيير 

خود را احيا می كنيم. 
 قدمها به منزله ابزارهایی هســتند كه در مســير بهبودی خود از آنها 
 اســتفاده می كنيم. هر چه بهبودی ما بيشــتر شــود، به همان نسبت نيز 
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خداوند چشمه های دانش بيشــتری را به ما نشان می دهد؛ چرا كه قدرت 
 فهم و بينش روحانی ما نيــز افزایش می یابد. با ادامه مســير بهبودی به 
 تدریــج موفق به حل بعضــی از تضادهای درونی خود بــرای ترک اعتياد 
 خواهيم شــد. هر چه درد زخمهای قدیمی ما كمتر می شــود، در زندگی 

امروز خود به تكامل بيشتری دست می یابيم. 
 كاركرد قدم چهارم، ما را قادر می ســازد با بررسی رفتار و عقاید خود 
 بــه علت اصلی خطاهای خود پی ببریم. ما ترازنامه ای از خود تهيه كرده ایم 
 كه به ما نشــان داده است با كمک خداوند چه چيزهایی را می توانيم تغيير 

دهيم. ما با اقرار در قدم پنجم به راه خود ادامه ميدهيم. 
 



قدم پنجم
»ما چگونگی دقیق خطاهایمان را به خداوند، به خود و به یک انسان دیگر اقرار 

كریم.«

اكنون كه نوشــتن ترازنامه خود را تمام كرده ایــم، باید هر چه زودتر 
 مطالب آن را با فرد دیگری در ميان بگذاریم. هر چه ســریع تر قدم پنجم را 
برداریم، به همان نســبت بنيان بهبودی ما محكم تر خواهد شــد. اساس 
بهبودی ما از چند اصل روحانی تســليم، صداقت، اعتقــاد، ایمان، تمایل، 
شــجاعت و. . . بنيان گرفتــه و با هر قدمی كه پيش مــی رویم، این بنيان 
 محكم تر می شــود. با كار كرد قدم پنجم ميثــاق خود را با بهبودی تجدید

می كنيم. 
با وجود اینكه به پيشــروی خود برای بهبودی عالقمند هســتيم، اما 
 احتماالًً از این مرحله وحشــت داریم. البته ترس ما طبيعی اســت، چون 
مــی خواهيم چگونگی دقيق خطاهای خود را بــه خداوند، خود و به فردی 
دیگر اقرار كنيم. اگر اجازه دهيم كه احســاس شــرم، تــرس از تغيير و 
پذیرفته نشــدن از طرف دیگران، پيشــرفت این مرحلــه را متوقف كند، 
مسائل و مشكالت ما روی هم انباشــته خواهند شد. اگر در مسير بهبودی 
 خود به جلو حركت نكنيم و تمام ســعی و كوشش ممكن را برای بهبودی به 

عمل نياوریم، در مقابل بيماری اعتياد شكست خواهيم خورد. 
اگــر بخواهيم تغيير قابل مالحظه ای در زندگی ما ایجاد شــود، باید بر 
تــرس خود غلبه كنيم و قدم پنجم را برداریــم. بنابراین، عزم خود را جزم 
كــرده و به راه خود ادامــه می دهيم. صحبت كردن با راهنما به ما پشــت 
گرمــی ميدهد كه در مواجهه با احساســات خود تنها نباشــيم و این امر 
 از ترس ما خواهد كاســت. كاركرد این قدم با حمایــت خداوند مهربان و 
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راهنما، در حقيقت، عملی كردن همان تصميمی اســت كه در قدم ســوم با 
 ســپردن مراقبت خود به خداوند گرفته ایم. تصميم قدم سوم همانند اغلب
  تصميمــات دیگر زندگی، باید با عمل توأم باشــد. پيگيری قدم ســوم با 
كاركرد قدمهای چهارم و پنجم به نزدیک تر شــدن رابطه ما با نيروی برتر 

منتهی خواهد شد. 
با كاركرد قدم پنجم، درک و برداشــت ما از اصــول روحانی چهار قدم 
 قبلی به مراتب گســترده تر خواهد شــد. در این قدم نيز مانند قدم اول 
صادقانــه اقرار می كنيم، با این تفاوت كــه صداقت الزم برای قدم پنجم به 
 مراتب عميق تر از قدم اول اســت. اقراری كــه در قدم پنجم در برابر خود 
 می كنيم، اهميت ویژه ای دارد؛ چرا كه این اقرار را از زبان خود می شنویم و 
بدین طریق عادت به انــكار واقعيات را كنار می گذاریــم. وقتی با اعتياد 
خــود و نتایج آن صادقانه روبرو می شــویم و حقيقت زندگی خود را درک 
مــی كنيم، صادق بودن با خود را یاد می گيریم. شــجاعتی كه در این قدم 
از خود نشــان می دهيم نه تنها اعتماد ما را به خداوند بيشتر خواهد نمود، 
 بلكه ایمــان و اميدی را كه در قدم دوم تجربه نموده ایم، صيقل خواهد داد. 
 تمایلی كه اكنون باید از خود نشــان دهيم، به مراتب بيشــتر از تمایل به 
كار كرد قدم ســوم اســت. در قدم پنجم متوجه می شویم شجاعتی كه با 
كاركرد قدم چهارم كســب كرده ایم، خيلی بيشتر از حد تصور ماست. این 
شجاعت تنها به معنای نترســيدن نيست، بلكه اكنون به انجام كاری دست 
 ميزنيم كه زمانی از آن می ترســيدیم. برای بازگو كردن ترازنامه خود زمانی 

را تعيين می كنيم، سر وقت حاضر می شویم و آن را بازگو می كنيم. 
 در قدم پنجم، اقرار در برابر خود، به شــجاعت نيــاز دارد و باید به آن 
 توجه ویــژه ای كرد. در غير این صورت، اثرات مفيــد این قدم آن چنانكه 
 باید و شــاید، نخواهد بود. در كتاب "معتــادان گمنام" می خوانيم، »منظور 
 از  قدم پنجم فقط تفسير قدم چهارم نيست«. ما می خواهيم مطمئن شویم 
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 چگونگی دقيــق خطاهای خود را هم اقرار و هم قبــول می كنيم. اگر فكر 
 می كنيم اقرار رســمی برای ما مناسب تر اســت، با صدای بلند و رسمًا در 
برابــر خود اقرار می كنيم. اما در هر صورت، نيــت ما مهم تر از روش اقرار 

ماست. 
 با كاركرد این قدم، درک و برداشــت جدیــدی از اصل روحانی فروتنی 
 پيدا می كنيــم. اكثر ما فكر می كردیم از مردم دیگر برتریم یا بيشــتر به 
 چشــم می آیيم. اما با كاركــرد قدم پنجم متوجه می شــویم هيچ یک از 
 كارهای ما قابل توجه نبودند. از طریق خودیابی و خودشناســی احســاس 
 می كنيم شــاید برای اولين بار با ویژگيهای خوب انســانی ارتباط برقرار 

می كنيم. 
 احتماالً وقتی احساســات و رازهای پنهان خــود را با دیگران در ميان 
 می گذاریم، احســاس دل شــوره و اضطراب به ما دست می دهد. اما وقتی 
 كســی در مورد قدم پنجم ما می شنود، كمال عشق و محبت را در چشمان 
 او می بينيم و در آن لحظه نسبت به برنامه احساس تعلق می كنيم و خود را 

جزئی از آن می دانيم. 
 اینكه می دانيم باید با احساســاتی روبرو شــویم كه ســالها در خود 
 مخفی نگاه داشــته بودیم، دچار اضطراب می شویم، ولی با تشویق راهنما و 
 ایمان به خداوند به راه خود ادامه می دهيــم. اولين چيزی كه باید مّد نظر 
 داشته باشم این است كه قدم پنجم مســكنی فوری برای مسائل دردناک 
زندگی نيســت و اگر این قدم را برداریم و توقع داشــته باشيم احساسات 
 نامطبوع را از ما دور كند، مثل این اســت كه انتظار داشته باشيم قدمها هم 
 مثل مصرف مواد، مــا را تخدیر كنند. چهار قــدم اول را مرور می كنيم و 
 می دانيم این قدمها به جای آنكه احساســات مــا را از بين برند، روح ما را 
 بيدار می كنند. برای سازگار شــدن با احساسات خود به پشتيبانی احتياج 
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 داریم و باید شــخصی را برای شــنيدن اقرار خود انتخاب كنيم كه قادر به 
درک احساسات ما باشد. 

 با اینكه شــنونده حتما الزم نيســت راهنما باشــد، اما غالبأ ترجيح 
می دهيم او شنونده باشــد؛ چرا كه در این صورت از تجربيات گوناگون یک 
 معتاد در حال بهبودی بهره مند خواهيم شــد. هيچ كس بهتر از راهنما كه
  خودش هم این تجربه را داشــته، نمی تواند مــا را درک كند. معتادانی كه
 مدت بيشــتری از دوران بهبودی شــان می گذرد، قباًل با مســائلی روبرو 
 شــده اند كه ما تازه با آنها مواجه شده ایم. چنين افرادی قادرند تجربه خود 
 و راه حلی را كه این قدم پيش پایشــان نهاده، در اختيار ما بگذارند. رابطه 
ما با راهنما، ارتباط ما را با برنامه مستحكم تر می كند و احساس تعلق ما به 

برنامه را به مراتب تقویت خواهد نمود. 
شــخصی كه به اقرار ما در قدم پنجم گوش فرا مــی دهد، باید فرآیند 
 بهبودی ما را درک كند و مایل باشــد در این راه به ما كمک كند. می دانيم 
 شــنونده ایده آل در این قدم كســی اســت كه با ما همدل باشــد و به 
 احساســات ما احترام بگذارد. او باید آنقدر درک و شناخت داشته باشد كه 
 به ما در شــناختن چگونگی دقيق خطاهایمان كمک كنــد. او با آگاهی از 
 اینكه ما در حال در ميان گذاردن مطالب ترازنامه خود با او هســتيم، به ما 
 كمک می كند با ســرزنش دیگران به خاطر چيزهایــی كه در قدم چهارم 

نوشته ایم، حواس خود را پرت نكنيم. 
 اگرچــه ميدانيم از كاركــرد این قدم نتایج مؤثری به دســت خواهيم 
 آورد، با این حال برای مدتی به تســليم خود و تصميمی كه در قدم ســوم 
گرفتــه ایم، فكر می كنيم و از نيروی برتر خود درخواســت می كنيم به ما 
صداقت، شــجاعت و تمایلی را كه برای كار كرد قدم پنجم الزم داریم، عطا 
 فرماید. برای دعــوت از خداوند جهت كمک به مــا در این مرحله، دعایی 
 می خوانيــم. مضمون این دعا مــی تواند بازگوكننده تعهد ما نســبت به 
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 بهبودی باشــد. دعا خواندن با شخصی كه قرار است شــنونده ما در قدم 
پنجم باشد، می تواند صميميت خالصانه ای را بين ما برقرار كند. 

 در هنگام دعا، عــالوه بر اینكه از نيروی برتر خــود می خواهيم به ما 
قدرت و شــجاعت عطا كند، از او درخواســت می كنيم در زمان اقرار، به 
مطالبی كه بر زبان می آوریم نيز گوش دهــد. چرا اقرار ما در برابر خداوند 
 مهم اســت؟ برای اینكه ما در حال اجرای یک برنامه روحانی هســتيم و 
تمام هدف ما دســتيابی به بيداری روحانی است. بسيار مهم است كه بدون 
 هيچ پنهان كاری درباره گذشــته و هویت واقعی خــود با خداوند راز و نياز 
 كنيم. در گذشــته بعضی از ما حــس می كردیم لياقت برقــراری رابطه با 
 خداوند را نداریم. با پنهان كردن اســرار خود در نــزد خداوند، هيچ گونه 
 محبت و رحمتی از ســوی او دریافــت نكردیم. زمانی كه اســرار خود را 
 آشــكار می كنيم، به نيروی برتر خود نزدیک تر شــده و متوجه رحمت و 
 محبت بی پایان او می شــویم. وقتی احساس می كنيم خداوند - بدان گونه 
 كه او را درک می كنيم - ما را بــدون توجه به كارهایمان می پذیرد، ما نيز 
 خــود را باور می كنيم. به دليــل برقراری این رابطه مثبــت با خداوند، به 

تدریج رابطه ما با دیگران نيز مثبت می شود و بهبود می یابد. 
 احتماالً از دوســتی و صميميتی كه با راهنما در نتيجه درد دل كردن با 
 او درباره ترازنامه خود پيدا كرده ایم، متعجب خواهيم شــد. برای بعضی از 
 ما اولين بار اســت كســی با دقت به حرفهای ما گوش می كند و به همين 
دليل از اینكه گاهی راهنما ســؤاالت دقيقی راجــع به بعضی از بخش های 

زندگی ما می پرسد یا مطالبی را یادداشت می كند، متحير می شویم. 
 از اینكه حرفهای ما با دقت شــنيده می شود، اعتماد به نفس بيشتری 
 پيدا می كنيم. همدردی را در چشمان شنونده می بينيم و از حضور نيرویی 

برتر از خود در كنارمان، اطمينان بيشتری حاصل كنيم. 
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 حــرف زدن درباره چگونگی دقيــق خطاهایمان به احتمــال زیاد كار 
راحتی نيست. با نگاهی به گذشــته متوجه می شویم تكرار پی در پی چند 
 الگوی رفتاری باعث درجا زدن ما در زندگی شــده اســت. با این كار رفتار 
خود را فقط به طور ســطحی بررســی نكرده ایم، بلكه دقيقا می دانيم چه 
نواقصی در شــخصيت ما باعث بروز این رفتارها شده است. در اینجاست كه 
 احتمــاالً برای اولين بار می فهميم اعمالی كه از ما ســر می زند با چگونگی 
 دقيق خطاهای ما تفــاوت دارند. به عنوان مثال، در موارد بســياری برای 
اینكه مردم از ما خوششــان بياید دروغ می گفتيم، ولی این موارد به خودی 
 خود ریشــه خطاهای ما نيستند. ریشــه این خطاها عدم صداقت و تقلب 
اســت. اگر بخواهيم ریشه تقلب وعدم صداقت خود را پيدا كنيم به احتمال 
 زیاد نتيجه خواهيم گرفت ترس داشــتيم در صورت راســتگویی كســی 

دوستمان نداشته باشد. 
طی خواندن ترازنامه، گاهی راهنما نيز تجربيات مشــابه خود را با ما در 
ميان می گذارد و حتی ممكن اســت به خاطر دغدغه ها و كشــمكش های 
مشــتركی كه با هم داریم، لبخند بزند و یا متأثر شود. ممكن است وقتی با 
هم در مورد اتّفاقات مشترک خود صحبت می كنيم، به صحنه های مضحک 
دوران اعتياد خود و دروغهایی كه برای ادامه آن زندگی به خود می گفتيم، 
 بخندیم. وقتی ببينيم احساســات ما و راهنما چقدر با هم مشــابه هستند، 
 می فهميم مــردم دیگری هم مثل ما وجود دارند و مــا همه به یک اندازه 
انسان هســتيم. خودمحوری و وسوســه، ما را چنان كور كرده بود كه فكر 
 می كردیم منحصر به فرد هســتيم. ناگهان متوجه ميشویم مردم دیگر هم 
مشــكالت دردناكی دارند و این مشكالت فقط به ما اختصاص ندارند. وقتی 
می بينيم با دیگران مشكالت مشتركی داریم، التيام می یابيم. در آن لحظه 
 فروتنی پيدا می كنيم و اميدوار می شــویم از اینكه آرامش و صلحی كه به 

دنبال آن می گشتيم، باالخره در دسترس ما قرار گرفته است. 
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 در نتيجه برقــراری ارتباط عاطفــی با فردی دیگر، احســاس انزوا و 
گوشــه گيری ما از بين می رود و درهای بسته زندگی خود را به روی شخص 
دیگری باز می كنيم. احتمال دارد اولين باری باشد به انسان دیگری اعتماد 
 كرده ایــم تا درباره خود با او حــرف بزنيم و اجازه دهيم ما را بشناســد. 
 كاركرد قدم پنجم به طور شــگفت انگيزی ما را بــه راهنما نزدیک خواهد 
كرد. این رابطه بر اســاس برابری و احترام متقابل شكل گرفته و می تواند تا 

مدت زیادی ادامه پيدا كند. 
 احتمــاالً پس از كاركرد قدم پنجم تا مدتی كمی احســاس خســتگی 
خواهيم كرد و یا از لحاظ عاطفی آســيب پذیر خواهيم شد. ما قدم مهمی 
در راه بهبودی خود برداشــته ایم. از آنجا كه در این مرحله زخمهای قدیمی 
را شــكافتيم، این مرحله برای ما مانند یک جراحی روحی بوده كه طی آن 
 زخمهای كهنه خود را باز كرده ایم. از دروغهای قدیمی و ماهرانه خود پرده 
 برداشــتيم و حقایق دردناكی را به خود ابراز داشــتيم و در مقابل شخص 

دیگری پرده از رازهای خود برداشتيم. 
 ممكن اســت در این مرحله وسوسه شــویم از آگاهی و هوشياری خود 
 فــرار كنيم و به بدبختی های قدیمی و نام آشــنای خــود برگردیم و یا از 
راهنمای خود فاصله بگيریم؛ چرا كه او دیگر همه چيز را درباره ما می داند. 
مقاومت ما در برابر این وسوســه ها بسيار مهم است. یكی از بهترین راهها 
این اســت كه با دیگر معتادان در حال بهبودی درباره احساسات و ترسهای 
 خود ســخن بگویيم و در این باره جویای تجربه آنها شویم. همين كه از آنها 
 بشــنویم، آنچه درون ما می گذرد منحصر به فرد نيســت و آنها نيز عينًا 
همين كشمكشــها را پس از كاركرد قدم پنجم داشته اند، احساس آرامش 

خواهيم كرد. 
 آگاهــی ما از الگوهــای رفتاری كــه از آنها برای برقــراری ارتباط با 
 دیگران اســتفاده كرده ایم و جرأتی كه در آشــكار كردن این الگوها نزد 
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 شخص دیگری از خود نشــان داده ایم، تغيير بســيار مثبتی را در روابط 
 ما ایجاد خواهد كرد. نه تنها ارتباط نزدیكی با راهنمای خود برقرار كرده ایم، 
بلكه شــجاعت ما در اعتماد كردن به او به ما كمــک خواهد كرد بتوانيم با 
دیگران نيز روابط نزدیكی برقرار كنيم. ما جرأت كردیم درباره احساســات 
و خصوصيات پنهانی خود با یک نفــر دیگر صحبت كنيم و او نيز ما را طرد 
نكرده اســت. این امر آغازی برای آزادی ما در اعتماد به افراد دیگر خواهد 
 بود. در اینجا متوجه می شویم نه تنها می توان به بقيه اعتماد كرد و به آنها 
 فرصت داد تا با ما دوســت شــوند، بلكه خود ما نيز قابل اعتماد هستيم و 
 لياقت داریم با دیگران دوســت شــویم. بعضی از ما قبــاًل فكر می كردیم
نمی توانيم كســی را دوست داشته باشيم یا اینكه كسی ما را دوست داشته 
 باشد و یا حتی با كسی دوست شــویم. اما در این قدم متوجه شده ایم این 

باورها اشتباه بوده و راهنمای ما نمونه خوبی از یک دوست واقعی است. 
 و پس از كاركرد این قدم روابط ما تغيير می كند و از جمله آنها رابطه ای
  اســت كه با خداوند خود داشــته ایم. طی مراحل قــدم پنجم هرجا كه 
 احســاس ترس می كردیم به او پناه بردیم و شــجاعت الزم برای اتمام این 
قدم به ما عطا گردید. در نتيجه، باور و ایمان ما قوی تر شــد. به همين دليل 
اكنون مایليم برای برقراری رابطه با خداوند ســعی بيشتری كنيم. الزمه این 
رابطه نيز مثل تمام روابط دیگر، داشــتن اعتماد و صداقت از سوی ماست. 
 وقتی خصوصی ترین احساســات و افكار خود را با نيــروی برتر در ميان 
 می گذاریم و در برابر او اقرار می كنيم كامل نيستيم، به او نزدیک تر شده و 
 رابطه ما با او صميمی می شــود. در نتيجه، اطمينــان پيدا می كنيم نيروی 

برتر هميشه با ماست و از ما محافظت می كند.
 مراحلی كه تا به اینجــا پيموده ایم مــا را از چگونگی دقيق خطاهای 
 خــود آگاه كرده اســت. چگونگی دقيــق خطاهای ما ریشــه در نواقص 
 شــخصيتی ما دارند. اكنون می دانيم كه الگوهای رفتاری ما ریشه در عدم 
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صداقت، ترس، خودخواهی و بســياری از نواقص شخصيتی دیگر داشته اند. 
 با كاركرد قدم پنجم، با انواع مختلف نواقص شــخصيتی خود آشنا شده ایم 

و برای كار كرد قدم ششم آمادگی داریم. 



قدم ششم
» ما آمادگی كامل پیدا كردیم كه خداوند كلیه نواقص شخصیتی ما را برطرف 

كند.«

 با آنكه بينشــی كه بــا كار كرد قــدم پنجم دربــاره چگونگی دقيق 
خطاهای خود به دســت آوردیم، بسيار ارزشــمند است، ليكن فقط شروع 
 تغييرات عظيمی اســت كــه در زندگی ما با كار كرد قدم ششــم به وقوع 
 خواهد پيوســت. ما می خواهيم نواقص شــخصيتی مان برطرف گردند و
به همين دليل اول الزم بود كه به ریشــه اصلی خطاهای خود اقرار كنيم. با 
درک حقایق زندگی گذشته خود به شــدت دگرگون شده ایم و می توانيم 
 انتظار داشته باشــيم رفتار و برداشــت ما در زندگی، پس از كاركرد قدم 

ششم دچار تحولی عميق گردد. 
 گر چه بعضــی از ما هنوز متوجه اهميت خاص قدمهای ششــم و هفتم 
نشده ایم، ليكن تجربه به ما نشــان داده است اگر خواهان تغييری اساسی 
در زندگی خود هســتيم، كاركرد این دو قدم الزم است، در غير این صورت 
 تغييرات ایجاد شــده دوام چندانی نخواهد داشت. نمی توانيم فقط بگویيم 
»من آماده هســتم، پس ای خدای من! لطفا نواقص مرا برطرف كن« و بعد به 
دنبال قدم هشــتم برویم. اگر از قدمهای ششم و هفتم سرسری بگذریم و 
مســتقيما به اصالح خود در قدم نهم بپردازیم، باز هم مثل گذشته با تكرار 

اعمال مخرب صدمات بيشتری به خود وارد می كنيم. 
 كاركرد قدم ششــم در تمام طول عمر ما ادامه خواهد داشــت، چرا كه 
 این قدم فرآیندی اســت كه در نتيجه آن كاماًل آماده می شویم و هدف ما 
 افزایش روزافزون این آمادگی اســت. در این قدم ابتــدا باید كاماًل آماده 
 شویم و ســپس دریچه افكار و قلب خود را بر روی تغييرات بسيار عميقی  
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 بــاز بگذاریم. این تغييرات تنهــا با حضور خداوند مهربــان در زندگی ما 
صورت می پذیرند. 

ما از قدم ســوم تجربياتی را برای كار كرد قدم ششم، به همراه داریم. 
همــان گونه كه قبال اراده و زندگی خود را به دليــل ناتوانی در اداره آن به 
نيرویی برتر از خود ســپردیم، اكنون نيز آماده می شویم نواقص شخصيتی 
خود را تسليم خداوند مهربان كنيم، زیرا تمام كوشش های پيشين ما برای 
تغيير دادن خواســت و اراده خود به جایی نرسيده اند. این فرآیند مشكل و 

اغلب دردناک است. 
آگاهی بيشــتری كه از نواقص خود یافته ایم، گاه و بی گاه باعث ناراحتی 
 و رنج ما می شــود. از قدیم گفته اند »بی خبری هم ســعادتی است« ولی
 اكنون دیگر از نواقص شــخصيتی خود بی خبر نيستيم و این امر وجدان ما 
را آزار می دهد. ممكن اســت وقتی آزار كوچكی به یكی از دوســتان خود 
می رســانيم، رنگ آزردگی را در چشــمان او ببينيم و متوجه اشتباه بودن 
كار خود شــویم. آنگاه ســر خود را خم كرده و از او عذرخواهی می كنيم و 
 احتماالً از درون، خود را تنبيه و ســرزنش می كنيم. از درون خود احساس 
 ناراحتی می كنيم و متوجه می شویم كارهای ما ممكن است بر زندگی مردم
اثر منفی بگذارد. از رفتارهای گذشــته خود خســته شــده ایم و همين 
 احساس سرخوردگی ما را وادار به تغيير و پيشرفت می كند. می خواهيم با
 آنچه كه در گذشــته بوده ایم تفاوت داشته باشيم و جای اميدواری است كه
این تغييرات درونی مدتی است شروع شــده اند. همين كه در حال حاضر 
 این توانایــی را یافته ایم تا بــه غير از منافع خود بــه منافع دیگران هم
بيندیشــيم و احساســات آنها را هم مــورد توجه قرار دهيــم، دليلی بر 
 تغييرات بســيار مهم درونی ماســت، خصوصًا اگر این حالــت را با حالت 

وسوسه آلود سابق خود مقایسه كنيم. 
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 عملكرد احتماالً از اینكه متوجه می شویم نواقص ما سد راه بهبودی مان شده
است، حالت شدید ســرخوردگی پيدا می كنيم و معموال اولين راه حلی كه 
به نظر ما می رســد این است كه با ســرپوش گذاشتن، آنها را اول از خود و 
سپس از ســایرین مخفی كنيم. شاید فكر كنيم اگر مردم متوجه نشوند، به 
تدریج نقطه ضعف های اصلی شخصيت ما از بين خواهند رفت. اما برنامه به 
 ما پيشــنهاد می كند در عوض اینكه سعی كنيم این نواقص را تحت كنترل 
 در آوریــم، خود را كنار بكشــيم و اجازه دهيم خواســت و اراده خداوند 
 مهربان بر زندگی ما حاكم شــود. برای این كار ابتدا باید مســئوليت رفتار 

خود را به عهده بگيریم. 
 معموالً یا خود ما متوجه نواقص شــخصيتی مان می شــویم یا شخص 
دیگری كــه مورد آزار قرار گرفته ما را متوجه ایــن نواقص می كند. در هر 
صورت ابتدا باید مســئوليت كامل اعمال خود را پذیرا شویم. دیگر با گفتن 
 جمالتی از قبيل »خوب دیگر چكار كنــم، خداوند هنوز این نقص را در من 
از بين نبرده و یا من در مقابل نواقصــم عاجزم و به نظرم تا آخر عمر عاجز 
 خواهم ماند«، از زیر بار مســئوليت فرار نخواهيم كــرد. در قبال رفتار بد، 
 خوب یا بی اثر خود مســئول خواهيم بود و دیگــر نادانی با اعتياد خود را 

عذر موجهی برای رفتار غير مسئوالنه خود نخواهيم دانست. 
 هنگامی كه با صداقت به خطاهای خود اقــرار می نمایيم، فروتنی پيدا 
 می كنيم. هر چه بيشــتر متوجه انســان بودن و جایزالخطــا بودن خود 
 می شــویم، فروتنی كه در قدم پنجم پيدا كردیم، بيشــتر می شود. سعی 
 می كنيم تا خطاهای خود را كمی بيشتر بپذیریم. سپس تسليم می شویم و 
 تمایل ما برای تغيير یافتن بســيار بيشتر می شود. تا همين جای برنامه هم 
 متوجه شــده ایم به دليل پيروی از اصول روحانی قدمهــا، تغييرات قابل 
 توجهی در عواطف و ســاختار روحانی ما ایجاد شــده است. با وجود اینكه 
 تجربه ای در زمينه امور روحانی نداریم، اما در قدمهای اول تا ســوم، مبانی 
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یا ابزارهای الزم برای پيمودن مسير بهبودی را به دست آورده ایم. صداقت 
الزم برای تســليم شدن را در مرحله اول به دست آورده ایم. ایمان و اميدی 
 را كه باعث اعتقاد ما به نيرویی برتر از خود شــد، به همراه داریم. اعتماد و 
 تمایــل الزم برای محول كــردن اراده و زندگی خود بــه خداوند را نيز در 
 اختيار داریم. اعتقاد به نيروی برتر، در مــا ایجاد تواضعی نمود كه قباًل در 

خود سراغ نداشتيم. 
با كوشــش و تعهد پابرجا، از صداقت، تسليم، ایمان، اميد، باور، اعتماد، 
تمایل و فروتنی به عنوان زمينی برای بنای بهبودی خود استفاده می كنيم. 
 بنابراین باید متعهد شــویم با وجود داشــتن نواقص شــخصيتی به مسير 
بهبودی خود ادامه دهيم. به عبارت دیگر، حتی اگر به نظر می رســد هيچ 
 پيشــرفتی نداریم و تغييری در ما حاصل نشده، باز هم باید تمایل به ادامه 
بهبودی داشــته باشيم و تسليم نشــویم. اكثر ما قادر به تغيير احساسات 
درونی خود نيستيم، ولی می توانيم مطمئن باشيم آنچه در درون ما صورت 
می گيرد در ظاهر ما نيز تأثير عمده ای می گذارد و دیگران به آسانی متوجه 
این تغييرات می شوند. حتی اگر گاهی احســاس كنيم دیگر توان كاركرد 
قدمی را نداریم، موظفيم با جســارت و شهامت به مسير بهبودی خود ادامه 
 دهيم. می توانيم از همان ســماجت و یكدنگی كــه در دوران اعتياد فعال 
 خود، برای مصرف مواد به خرج می دادیــم، حاال برای پایبندی به بهبودی 

خود استفاده كنيم. 
 در نتيجه نوشــتن ترازنامه و اقرار آن در برابر خــود، خداوند و فردی 
 دیگر، اكنون از نواقص شــخصيتی خود آگاه شــده ایم. بــا كمک راهنما 
 فهرســتی از این نواقص تهيه می كنيم و به اثرات این نواقص بر زندگی خود 
توجه می كنيم. نواقص شخصيتی ما ویژگيهای مشترک بسياری از انسان ها 
هســتند كه به دليل خودمحوری در زندگی ما معتادان به نسبتی غير عادی 

و بيش از حد طبيعی منحرف شده اند و باعث رنج ما و اطرافيان شده اند. 
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 در اینجــا یكــی از نواقص شــخصيتی مانند پارســانمایی) خود را از 
 دیگران بهتر و صالح تر دانســتن( را به عنوان مثال بررســی می كنيم. در 
ابعاد مرســوم و طبيعی، این ویژگی به شــكل احترام گذاشتن به ارزشهای 
خــود بروز پيدا می كند. افراد ثابت قدم، با اعتماد به نفس و همه تن حریف، 
در زندگی از ارزشــها و اصولی پيروی می كنند كه از درستی آنها مطمئنند. 
چنين افرادی با ارزشــهای اعتقادی خود زندگی می كنند و باورهای خود را 
 به نوعی كه باعث طعنه و انتقادجویی نشود، با دیگران در ميان می گذارند.
ایمان به باورها، خصيصهای بنيانی اســت. افرادی كه این خصيصه را ندارند 
 معموالً متلــّون المزاج، بی ثبات و بی اراده هســتند و نســبت به صّحت 
 تصميــم گيری های خود تردیــد دارند و یا رفتاری ناشــيانه از خود بروز 
می دهند. اما باید توجه داشــت اطمينان و پافشاری نســبت به باورهای 
شخصی، وقتی باعث تحميل ارزشــهای ما به دیگران شود، تبدیل به صفت 
زشت و آزاردهنده ســلطه جویی می شود. وقتی افراد سعی می كنند برای 
تحميل عقاید خــود به دیگران، زندگی آنها را مختل كنند و از آنها ســوء 
 اســتفاده نمایند، مسئله چيزی فراتر از نقص شــخصيتی است و در واقع

تبدیل به پليدی و زشتی شده است.
 در این مثــال، ترس را مورد بررســی قرار ميدهيــم. فقدان ترس در 
مقابل حمله شخصی، نترسيدن از یک بيماری مرگ آور یا بی باكی در روبرو 
شــدن با عاملی كه می تواند باعث جراحت بدنی شود، به جای آنكه نشانة 
آرامش شخص باشــد، معرف عدم سالمت عقل اوســت! همه ما ترسهایی 
 داریــم؛ ترس از تنهایی، تــرس از اینكه احتياجات جســمانی ما برآورده 
نشود، ترس از مرگ و بســياری چيزهای دیگر - ليكن وقتی ترسهای ما با 
وسوسه و خودمحوری همراه می شــوند و تمام وقت ما به محافظت از خود 
در مقابل آنچه كه احتمال دارد در آینده اتّفاق بيفتد، صرف می شود، دیگر 

مجالی نيست زندگی زمان حال خود را به طور مؤثر اداره كنيم. 
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 به هنــگام كار كرد قدم ششــم باید بدانيم تبدیل ترس به شــجاعت 
 مستلزم داشتن تمایل و اعتماد از جانب ماســت. ترس از اینكه بدون اتكا 
 به رفتارهای مخرب گذشــته، زندگی چگونه خواهد گذشــت، باید در ما 
از بين برود. باید برای برطرف شــدن نواقص شخصيتی به نيروی برتر خود 
اعتماد كنيم و اميدوار باشــيم از اینكه آنچه بعد از كار كرد قدم ششــم در 
انتظار ماست، از انواع ترســها، اضطرابها و رنجش هایی كه اكنون دچار آن 
هســتيم، بهتر خواهد بود. هر زمان كه درد تغييــر نيافتن از ترس از تغيير 

یافتن شدیدتر شود، مطمئنا به آرامش دست پيدا خواهيم كرد. 
 ممكن اســت از آنچه پس از رفع نواقص شــخصيتی ما اتّفاق می افتد، 
 متحيــر شــویم. در حقيقيت، وقتی مــواد مصرف می كردیــم، به دليل 
 خودمحوری، بدون توجه به مشــكالتی كه برای دیگران ایجاد می كردیم و 
 بدون احساس مسئوليت و گناه، به اعتياد خود ادامه می دادیم. تمایل ما به 
انكار واقعيــت، مانع از دیدن مصيبتها و بدبختی های زندگی ما می شــد. 
 خودخواهی باعث ميشــد هر كاری را برای ادامــه آن كارهای غيرعقالنی 
انجام دهيم. اما دیگــر به آن حربه ها نيازی نداریم، چرا كه اكنون اصولی را 
فراگرفته ایم كه اســتفاده از آنها در زندگی جدید ما به مراتب مناسب تر و 

سازنده تر است.
طی نوشتن فهرستی از نواقص شــخصيتی خود، متوجه می شویم آنها 
 ریشــه اصلی مشــكالت ما بوده اند و به همين دليل باید پس از رفع این 
نواقص با روشن بينی به زندگی خود بيندیشيم. مثاًل اگر عدم صداقت، یكی 
از نواقص شخصيتی ماست، می توانيم به موقعيت هایی در زندگی خود فكر 
كنيم كه به طور عادی در مواجه با آنها متوســل به دروغگویی می شویم و 
تصور كنيم اگر در چنان شــرایطی حقيقيت را بگویيم، چه احساسی در ما 
ایجاد خواهد شــد. اگر قدری به خود زحمت دهيم و این تمرینات ذهنی را 
 انجام دهيم، از تصور اینكه در ایــن نحوه جدید از زندگی، مجبور نخواهيم 
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بود برای پوشــاندن تقلب های كوچک، از فریبكاری و دروغگویی استفاده 
 كنيم، احســاس آرامش خواهيم یافت. اگر متوجه شویم یكی از نواقص ما از
 تنبلی و پشــت گــوش انداختن كارها ریشــه می گيــرد، در این تمرین 
 صحنه هایی از آینده را مجســم می كنيم كه این زندگی كســالت آميز را 
 مبــدل به نوعی زندگی كــرده ایم كه در آن آرزوهای ما عملی شــده اند، 
 افق های جدیدی یافته ایم و امكانات بســياری برای پيشرفت در پيش رو 

داریم. 
 عالوه بر اميدهــا و آرزوهایی كه بــرای آینده داریــم، اگر قدری در 
 حاالت شــخصيتی راهنما و یا چند تن دیگر از دوستان بهبودی دقت كنيم، 
به احتمال قوی متوجه خواهيم شــد برخی از صفاتــی كه برای یافتن آنها 
كوشش می كنيم، دقيقًا در این افراد وجود دارد. اگر اعضایی را می شناسيم 
كه دارای همان نكات مثبت روحانی مورد نظر ما هســتند، سعی می كنيم از 
 رفتار این دوســتان الگو بگيریم. آنچه خواهان به دست آوردن آن هستيم 
 به آســانی در دیگر معتــادان در حال بهبودی كه بــر طبق اصول روحانی 
 زندگی می كنند، به چشم می خورد. با مشاهده راهنما و بقيه اعضایی كه از 
 نواقص شــخصيتی خود رهایی یافته اند، اطمينان مــی یابيم آنچه آنها به 

دست آورده اند، ما نيز به دست خواهيم آورد. 
با وجود تمام راههای مثبتی كه پيش روی ماســت، باز هم ممكن است 
 حســرت آن روزهای گذشــته و توهمات خود را بخوریم. گاهی اوقات از 
 دســت دادن آن حربه های وسوسه انگيز، مانند احســاس از دست دادن 
بهترین دوســت ما به نظر می رسد. اما باید با چشمانی باز در مسير بهبودی 
 خود پيش رویم و آن دســتاویزها، عــذر و بهانه ها، توجيــه كردن ها و 
خودفریبی ها را كنار بگذاریم. كاماًل هوشيار و آگاه هستيم كه راه برگشتی 
 وجود ندارد، چرا كه هرگز نخواهيم توانســت معجــزه ای را كه در وجود و 
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زندگی ما آغاز شــده، فراموش كنيم. روح مجروح و درهم شكسته ما طی 
كاركرد قدمها شفا می یابد. 

بــرای اینكه در این قــدم آمادگی كامل خود را به دســت آوریم، باید 
رفتارهای ســازنده ای را در زندگی خود به كار بریــم. از آنجا كه اكنون به 
 رفتارهای غيرســازنده و مخرب خود در گذشــته پی بــرده ایم، تمایل به 
 تمرین و به كار بردن رفتارهای ســازنده به آسانی در ما ایجاد خواهد شد. 
برای مثال، اگر از درون خود دردی احســاس می كنيم، الزم نيست گوشة 
 عزلت گزینيم و تنها در این فكر باشــيم دنيا چقدر با ما بی رحمی كرده و یا 
 به حال خود تأســف بخوریم. به جای این كارها مــی توانيم واقعيت ها را 
بپذیریم و در جهت یافتن راه حل دســت به كار شویم. هر چه بيشتر در این 
راســتا حركت كنيم، فكر كردن به كارهای مفيد و سازنده برای ما به صورت 
عادت خواهد شــد و می توانيم راه حلهای مختلف را سبک سنگين كنيم، 
 هدف پيدا كنيم و با وجود مشــكالت، در راه تحقق بخشيدن به این هدف 
 پيش رویم. دیگر بداخالقی و شــكایت كردن از مســائلی را كه كنترل آنها 
كاماًل از دستمان خارج اســت، كنار می گذاریم. ممكن است گاهی اوقات از 
 شــادمانی و خوش بينی خود غافلگير شویم. البته جای تعجب نيست، زیرا 

در ساليان اخير چنين احساساتی برای ما غریبه بوده است. 
 احتما گاهی اوقات احســاس مــی كنيم چيزهای خيلــی زیادی از ما 
 پرســيده شده است. بســياری از ما با گالیه می پرسند، »یعنی می خواهی 
 بگویی درباره این جریان خاص هم باید راســت بگویــم؟« و یا آنكه »اگر 
هنوز بتوانم دروغ بگویم، كمی دزدی كنــم، گاهی هم كالهبرداری كنم، به 
 دســت آوردن چيزهایی كه می خواهم خيلی آسان تر خواهد بود. در واقع، 
 از آنجــا كه به زندگــی بی ضابطــه دوران اعتياد خود عــادت كرده ایم، 
ســازگاری با این زندگی جدید و رعایت اصول شخصيت ساز برنامه بهبودی 
 برای ما مشــكل اســت. با اینكه در نگاه اول، تغيير دادن یا فرار كردن از 
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 عملكرد عواقب كار آسان به نظر می آید، ليكن به تجربه می دانيم قادر به پرداخت
 بهای ســنگين این رفتارها نيستيم. پرداخت تاوان شــرم، پشيمانی و از 
 دســت دادن آرامش روحانی، خيلی گران تر از چيزی اســت كه در نتيجه 

عدم رعایت اصول روحانی و یا تقلب به دست می آوریم. 
 با رعایت اصــول بهبودی، به دنبــال یک زندگــی آرام و هماهنگ با 
محيط اطراف خود هســتيم. همان انرژی را كه زمانــی صرف رفع نواقص 
 شــخصيتی خود كردیــم، حاال برای رســيدن به مقاصــد روحانی به كار 
می بریم. هر چه بيشتر به طبيعت روحانی خود توجه كنيم، به همان نسبت 

این روحانيت، در زندگی ما بيشتر جلوه گر خواهد شد. 
اگر نهایت ســعی خود را در اجرای اصول قدم ششــم در زندگی به كار 
 گيریــم، باز هم نباید تصور كنيم از لحاظ روحانی كامل شــده ایم. در دراز 
مدت متوجه خواهيم شــد همان نواقص شخصيتی كه امروز سعی در مقابله 
با آنها داریم، به شــكل های مختلفی در زندگی ما بروز خواهند یافت. حتی 
پس از گذشت ســالها بهبودی، وقتی می بينيم نقصی كه فكر می كردیم بر 
آن غلبه كرده ایم، باز هم ظاهر شــده و زندگی ما را تحت تأثير قرار داده، 
احســاس درماندگی خواهيم كرد. درست است كه درک نواقص باعث ایجاد 
فروتنی در زندگی افراد می شــود، اما نباید این فروتنی را با ذلت و خواری 
 دوران اعتياد خود اشــتباه كنيم. فروتنی، ما را به واقعيت نزدیک می كند و 
به ما در پيمودن مســير روحانی خود كمک می كند. با داشــتن فروتنی به 
عيوب و كاســتی های خود پی می بریم و به راه خود ادامه می دهيم. ما در 
 مسير درســتی حركت می كنيم، جهت و هدف درستی را پيش گرفته ایم و 

به همين دليل هر قدمی كه بر می داریم باعث پيشرفت ما می شود. 
 در طی كاركرد این قدم، متوجه می شــویم قــدرت تحمل و پذیرش ما 
در برخورد با نواقــص دیگران افزایش پيدا كرده اســت. هر گاه می بينيم 
 شــخصی خطایی را انجام می دهد كه خود ما نيز بــه دليل یكی از همان 
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 نواقص شــخصيتی مرتكب می شــدیم، به جای قضاوت در مورد او، با وی 
 احســاس همدردی می كنيم. دقيقــا ميدانيم چنين رفتاری احساســات 
 نامطبوعــی را ایجاد می كنــد، لذا به جای محكوم كــردن رفتار دیگران، 
 خطاهای خــود را می بينيم. از آنجایی كه در پذیرفتن كاســتی های خود 
 تجربه پيــدا كرده ایم، اكنون بــه راحتی می توانيم با دیگران احســاس 

همدردی كنيم.
 از خود می پرســيم، آیا كاماًل آماده ایم تا خداوند تمام نواقص اخالقی ما 
را برطرف كند؟ اگر متوجه شــویم هنوز دســتاویز یا بهانه ای داریم، اگر 
 احســاس می كنيم هنوز نمی خواهيم از بعضی نواقص خود دست برداریم 
 بــرای تمایل یافتن دعــا می كنيم. روح خــود را بــرای دریافت قدرت 
شفادهنده ای كه در انجمن معتادان گمنام وجود دارد، آماده می كنيم و هر 
روز از ابزاری كه این برنامه برای بهبودی در اختيار ما می گذارد، به بهترین 
 نحو ممكن اســتفاده می كنيم. با آنكه طی ایــن مرحله، یک عمر به طول 
 خواهد انجاميد، بی حوصله نخواهيم شــد، چرا كــه در زمان حال زندگی 
 مــی كنيم، نــه در آینده. ما قدم بســيار بزرگی در مســير بهبودی خود 
 برداشــته ایم، اما اگر بخواهيم این قدم بزرگ تأثير خود را حفظ كند، باید 
 قدم بعدی را هــم برداریم. با آمادگی كه اكنون به دســت آورده ایم، قدم 

هفتم را آغاز می كنيم. 
 



قدم هفتم
»ما با فروتنی از او خواستیم كه كمبودهای اخالقی ما را برطرف كند.«

 در قدم چهارم نواقص شــخصيتی اساسی خود را آشــكار كردیم. در 
قدم پنجم، به وجود آنها اقرار كردیم. درقدم ششــم، كاماًل آماده شدیم آنها 
 برطرف شــوند تا بتوانيم به رشــد و بهبودی روحانی خود به طور مستمر و 
پایــدار ادامه دهيم. اكنــون در قدم هفتم، با فروتنــی از نيروی برتر خود 
 درخواســت می كنيم، كمبودهــای اخالقی ما را برطــرف كند. از او كمک 

می خواهيم، زیرا نمی توانيم این كار را به تنهایی انجام دهيم. 
 با كاركــرد قدمهای قبلی، متوجه شــدیم اگر بخواهيم در مســيری 
 روحانــی پيش رویم و پاک بمانيم، باید فروتنی و تواضع داشــته باشــيم. 
تواضع و فروتنی، با تحقير و ذلت تفاوت بســياری دارد. منظور از فروتنی، 
 انكار نمودن صفات خوب خود نيســت، بلكه برعكس، شخص فروتن كسی 
اســت كه تصویر واقع بينانه ای از خود دارد و از جایگاه خود در اجتماع به 
 خوبی آگاه است. در قدم هفتم منظور از فروتنی این است كه نقش خود را در 
 بهبــودی مان درک كنيم، نقاط قوت خود را بشناســيم، از محدودیت های 
خود آگاه باشــيم و به نيرویی برتر از خود ایمان داشته باشيم. برای كار كرد 
قدم هفتم، باید خود را از ســر راه كنار بكشــيم تا خداوند خواست خود را 
 بــرای ما انجام دهد. درخواســت فروتنانه ما از نيــروی برتر برای برطرف 
 كردن كمبودها، بدین معناســت كه به آن نيروی با محبت برای تأثيرگذاری 
 در زندگی خود اختيــار كامل داده ایم و باور داریــم دانش خداوند خيلی 

بيشتر از دانش ماست. 
 بــا آنكه اكنون تا حــدودی فروتنی یافته ایم، ليكن بســياری از ما در 
 برداشــت خود از لغت "با فروتنی" دچار مشــكل می شــویم. بعضی از ما 
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احتمــاالًً فكر می كردیم خداونــد به محض آنكه از او درخواســت كنيم، 
 كمبودهــای ما را برطــرف خواهد كــرد و وقتی نيروی برتــر ما بر طبق 
درخواست ما عمل نمی كرد، تعجب می كردیم. از سوی دیگر بعضی از ما به 
درگاه خداوند خواهش و تضرع می كردیم كه »خدایا كمبودهایم را برطرف 

كن«، با تصور آنكه این كار نشان دهنده فروتنی ماست. 
 به ســختی تالش می كردیم اوضاع را مرتب كنيم. از دست كمبودهای 
 خود خســته شــده بودیم. كنتــرل آنها نيز از دســت ما خــارج بود و 
 می خواستيم از دســت آنها راحت شــویم. عجيب آنكه، این حالت دقيقًا 
همان حالتی اســت كه اميدواریم در قدم هفتــم از خود بروز دهيم و آن را 
 "فروتنی" می ناميم. ما به شكســت اقرار می كنيم، محدودیت های خود را 

می پذیریم و از خداوند خود كمک می خواهيم. 
 درخواســت از نيروی برتر بــرای برطرف كردن كمبودهــا، محتاج به 
 تسليمی بی نهایت عميق تر و بنيانی تر از تسليم اوليه ماست. تسليم اولية 
 ما كه از عاجز بودن ما در اداره زندگی نشــأت گرفتــه بود، در قدم هفتم
ابعــاد كاماًل جدیدی پيدا می كند. در این مرحله جدید از تســليم، نه تنها 
 اعتياد خود را می پذیریم، بلكه آن كمبودهای اخالقی ناشــی از اعتياد خود 
 را نيز می پذیریم. پذیرش اعتياد اوليــن قدمی بود كه برای پذیرفتن خود 
 برداشــتيم. اكنون با كاركرد قدمهــای قبلی چيزهایی دربــاره خود فرا 
گرفته ایم و در این مســير، بر تصورات موهوم خود مبنی بر اینكه افرادی 
استثنایی هســتيم، غلبه كرده ایم. اكنون می دانيم ما نيز مانند دیگران به 
یک اندازه مهم هســتيم. دانستن اینكه منحصر به فرد و استثنایی نيستيم، 

نشانه خوبی از فروتنی ماست. 
 صبور بودن یكــی از مبانی اصلی در كاركرد این قدم اســت. اكثر ما با 
 صبر مشكل داشــتيم، چرا كه عادت داشتيم هر گاه اراده كردیم فوراً ارضاء 
 شــویم. اما مدتی است به تمرین اصولی پرداخته ایم كه صبور بودن را برای  
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ما ممكن ســاخته اند. فقط باید به سپردن اراده و زندگی خود به خداوند - 
 بــدان گونه كه او را درک می كنيم - اعتماد كنيم و از این طریق تصميمی را 
كه در قدم سوم گرفتيم، گســترش دهيم. به عبارت دیگر، اگر به آن نيرو، 
تا حدودی در قدم ســوم اعتماد پيدا كرده ایم، اكنون وقت آن رسيده، این 

اعتماد را بيشتر كنيم. 
 از آنجا كه دیدگاه ما درباره اميدهایمان، محدود اســت، بســياری از ما 
حتی تصور درســتی از فيض و رحمت نيروی برتر خود نداریم. اگر جزو این 
گروه از افراد هســتيم، باید به ایمان خود تكيــه كنيم و همچون قدمهای 
 پيشــين فقط باید باور كنيم خواســت خداوند برای ما نيكوست. ایمان ما 

دليلی بر اميد ما به آینده ای بهتر است.
 طــی كار كرد این قدم، مراحل بهبــودی را تجزیه تحليل نمی كنيم. در 
اینجا زمان و چگونگی رفع كمبودهای اخالقی ما مهم نيســت. وظيفه ما نيز 
تجزیه و تحليل این قدم نيســت. این قدم، یک تصميم گيری روحانی است 
و فراتر از عكس العملی احساســی یا عملی آگاهانه اســت. اگرچه با ساده 
 گذشــتن از این قدم و كاركرد ناقص آن ممكن اســت از نواقص شخصيتی 
 خود آگاهــی كامل پيدا كنيم، ولــی اميدی برای رهایــی از آنها نداریم. 

احتماالًً درد حاصل از این كار، غير قابل تحمل خواهد بود. 
ما نواقص شــخصيتی، باورهای غلط و الگوهای رفتاری ناســالم خود را 
 شــناخته ایم. به وضوح دریافته ایم كه باید تغيير كنيم، ولی شــاید هنوز 
 ندانيــم از وقتی برای كمــک گرفتن، به معتادان گمنــام آمده ایم، عوض 
 شــده ایم. با یک خالء روحانی به اولين جلسه قدم گذاشتيم. واقعيت های 
 معنوی و روحانی در زندگی ما نقشــی نداشــتند. توانایــی ابراز محبت، 
 خندیدن و احساس كردن را از دســت داده بودیم و مدتها بود دیگر وقتی 
مردم به چشــمان بی روح ما نگاه می كردند، مشكل می توانستند انسانی 
 را ببينند كه در پشت آن چشــمها قرار داشت. از اولين جلسه NA متوجه 
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ابراز عشق و استقبال گرمی از سوی ســایر اعضا شدیم و دوباره به زندگی 
بازگشــتيم. بله، ما دقيقًا در حال تجربه یک بيداری روحانی هســتيم. این 
بيداری مدتی اســت كه برای اطرافيان ما مشهود شــده، ولی اكنون این 

تغييرات آنقدر بارز شده اند كه خود ما هم می توانيم آنها را ببينيم. 
 یكــی از تغييراتی كه در خود می بينيم، در رابطه ما با خداوند آشــكار 
 شده اســت. پيش از این، شــاید بعضی از ما حس می كردیم خداوند از ما 
خيلی دور است و با زندگی شخصی ما ارتباطی ندارد. نمی دانستيم هر یک 
از ما می تواند برای خود خداوندی داشته باشد و هميشه بتواند به او توسل 
 جویــد. مدتها بود دعا كردن، به نظر مــا كاری مصنوعی می آمد، اما اكنون 
 حس مــی كنيم وقتی دعا می كنيم، شــنونده ای داریم كه به ما عشــق 

می ورزد. 
 ایجاد رابطه با خداوند و درخواســت از او برای رفــع كمبودها موجب 
افزایش آرامش ما می شــود. كاری كه در قدمهای قبلی انجام داده ایم، این 
 رابطه را تقویت كرده اســت. از نيروی برتر خود خواســتيم به ما صداقت، 
 روشــن بينی و تمایل دهد و در مقابل توانایی به دست آوردن این صفات به 

ما عطا شد. این صفات برای بهبودی ما بسيار مهم بودند. 
 هر بار متوجه می شــویم در یكــی از صفاتی كه به دنبــال یافتن آن 
 هســتيم، كســر آورده ایم و یا در اجرای اصول روحانی با مشــكل مواجه 
 شــده ایم، از خداوند خــود كمک می خواهيم. در این قــدم، از خداوندی 
مهربان درخواست می كنيم بی صبری، عدم تحمل، تعصب، عدم صداقت و 
هر آنچه سد راه ما شــده، برطرف سازد. در می یابيم نيروی برتر ما هميشه 
آن چيزهایی را كه احتياج داریم، برآورده می كند و به همين دليل ایمان ما 

فزونی می یابد. 
احتماالً وقتی از نيروی برتر خود درخواســت می كنيم كمبودهای ما را 
 برطرف كند، می بينيم تنها بخش های كوچكی از این كمبودها از ميان رفته 



عملكرد 72

اســت و گاهی نيز نقصی اساسی به ســادگی از پيش پای ما كنار می رود تا 
 بتوانيم در بهبودی خود پيشــرفت كنيم. در مواقعی نيز از اســارت یک یا 
 چند نقص، كاماًل آزاد می شــویم. رســيدن به این باور مهم است كه تنها 
 خداونــد - بدان گونه كــه او را درک می كنيم - توانایــی برطرف كردن 
كمبودهای ما را دارد. همچنيــن اطمينان داریم هرگاه خداوند صالح بداند، 
 ایــن كار انجام خواهد یافت. ایــن ایمان و اطمينــان، درک ما را در مورد 

نيازها و درخواست های ما از خداوند تعالی می بخشد. 
 قطــع نظر از اینكه چقدر به اســتحكام رابطه خود بــا خداوند - بدان
 گونــه كه او را درک كنيــم - اطمينان داریم، بــرای كار كرد قدم هفتم به 
راهنما احتياج داریم. راهنما به ما در درک فروتنی و یافتن راهی مناســب 

برای برقراری رابطه با نيروی برتر كمک خواهد كرد. 
 باید به خاطر بســپاریم كه به درگاه نيرویی برتر از خود دعا می كنيم. ما 
 با فروتنی درخواســت می كنيم، زیــرا ميدانيم از خود ما كاری ســاخته 
 نيســت. بعضی از ما دعــای از پيش تدویــن شــده ای را ميخوانيم كه 
 نشــان دهنده فروتنی ما در هنگام درخواست اســت. برخی دیگر از ما به 
 نوعی معمولی تر دعایی را می خوانيم كه معرف همان فروتنی اســت، ولی 
 كلمات آن ســاخته ذهن خود ماست. هر گونه برقراری ارتباط با نيروی برتر، 
 دعا محسوب می شــود. تفاوتی ندارد چه روشی را برای برقراری ارتباط با 
 نيروی برتر انتخاب كنيم، مهم این اســت كه در هنگام دعا، آرامش خاصی 

ما را فرا می گيرد و احساس می كنيم از ما مراقبت می شود. 
 علــم به این موضوع، آزادی بــه ارمغان می آورد. قــدم هفتم به هيچ 
 عنوان درمان و شــفا نيســت، ولی كاركــرد آن به مــا آزادی انتخاب و 
تصميم گيری می دهد. ميدانيــم اگر بر طبق اصول روحانی بهبودی زندگی 
كنيــم، دیگر خود را برای كنترل وقایع و نتيجه آنها خســته نمی كنيم. به 
 خداوند خــود در زندگی مان اعتماد داریم. احتمــاالً هنوز گاه به گاه دچار 
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 ترســهایی می شــویم، اما دیگر الزم نيســت در مقابله با این ترسها از 
روشــهای مخرب استفاده كنيم. برای انجام كارهای مفيد حق انتخاب داریم 
و یا اگر صالح بدانيم هيــچ كاری را انجام نمی دهيم. اینكه باور داریم از ما 
 محافظت می شــود، نتيجه مستقيم ارتباطی است كه با نيرویی برتر از خود 
یافته ایم. مــا با نيرویی برتر رابطه آگاهانه برقرار می كنيم. در طول زندگی، 
 كوشــش خواهيم كرد این رابطه آگاهانه را بهتــر كنيم. از وجود خداوند - 
 بــدان گونه كه او را درک می كنيم - آگاه هســتيم و حضــور آن نيرو را 

احساس می كنيم. 
با طی مراحل قدم هفتم آرامش خاطری به ما دســت می دهد كه هرگز 
 تصور آن را هم نمی كردیم. متوجه می شــویم آنچه در طول جستجوی ما 
برای دســتيابی به رشد روحانی در تمام مدت با ما همراه بوده، قدرتی است 
كه با آن، ابراز عشــق نيروی برترمان را نســبت به خود احساس می كنيم. 
 تصویــری از رهایی كامــل از كمبودهای اخالقی خود را در ذهن مجســم 
 می كنيــم. برای ما اهميت نــدارد در طول حيات خود بــه مرحلة فروتنی 
 مطلق یا كمال برســيم، همين كه شــخصی بتواند این رؤیای بزرگ را در 

ذهن مجسم كند و به آن فكر كند، هدیه ای بسيار نادر و پربهاست. 
 ما تغييــر یافته ایم. نــه تنها راجع بــه معجزه بهبــودی از دیگران 
 شــنيده ایم، بلكه خود ما قدرت برنامه معتادان گمنام را با تمام وجود حس 
می كنيــم. دیگر زندگی روحانی تنها یک تئوری نيســت كه درباره آن در 
 جلسات بشــنویم، بلكه اكنون حقيقتی قابل لمس است و تنها كافی است 
 برای دیدن یک معجزه، در آینه به خود بنگریــم. خداوند، ما را از خواب و 
 غفلت روحانی و نااميدی ناشــی از اعتياد نجات داده و به افرادی با آگاهی 
 روحانی، بهبود یافته از اعتياد و مشــتاق به زندگی تبدیل نموده اســت. 
 گرچه به این مرحله رســيده ایم، اما هنوز باید خساراتی را كه كمبودهای ما 
 به بار آورده اند، برطرف كنيم. از آنجا كه خواســتار بهبودی مداوم و آزادی 
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 خود هســتيم، قدم هشــتم را شــروع كرده و به جبران این خســارات 
می پردازیم. 

 



قدم هشتم
»ما فهرستی از تمام كسانی كه به آنها صدمه زده بودیم، تهیه كردیم  و 

خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم.«

 با كار كرد قدمهــای قبلی، با خود و نيروی برتــر صلح كردیم. در قدم 
 هشتم فرایندی را شــروع می كنيم كه منجر به داشــتن آرامش در كنار 

دیگران می شود. 
 از آنجا كه نواقص شــخصيتی عامل اساسی رفتار ما بود، خساراتی را به 
 خــود و اطرافيــان وارد آورده ایم. در قــدم هفتم از نيــروی برتر خود 
 درخواســت كردیم كمبودهای ما را برطرف كند. اما باید توجه داشته باشيم 
 برای رهایــی كامل از نواقص خود، ابتدا باید مســئوليت كارهایی را كه در 
 نتيجه وجــود آن نواقص انجــام داده ایم، بپذیریم. باید هــر كاری كه از 
 دستمان بر می آید، برای جبران خســارات وارده به انجام رسانيم. در قدم 
 هشتم اشــتباهات خود را به تدریج اصالح می كنيم. فهرستی از نام كسانی 
 كه به آنها صدمه زده ایم تهيه كرده، خواســتار جبران خســارات وارده به 
 تمام آنها می شــویم و به این طریق مســئوليت رفتار خــود را به عهده 

می گيریم. 
با اینكه كوشش ما برای جبران خســارت، ممكن است بر زندگی افراد 
 خســارت دیده تأثير بگذارد، اما بيشترین تأثير این كار متوجه زندگی خود 
ما خواهد شد. هدف ما این اســت كه با جبران خسارات وارده، راه رسيدن 
بــه بيداری روحانی را برای خود هموار نمایيــم. هنگامی كه فرآیند جبران 
 خســارت را به انجام می رسانيم، از آرامشــی كه با انجام این كار احساس 

می كنيم، متعجب خواهيم شد. 
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 اكنون مشــغول طی مرحله ای هســتيم كه ما را قادر می سازد از قيد 
گذشته رها شــویم و به طور كامل در زمان حال زندگی كنيم. بسياری از ما 
هنوز در فكر رفتار نادرســت خود با دیگران هستيم و این فكر گاه و بيگاه 
 وجدان ما را آزار می دهد. احســاس شرمندگی، پشــيمانی و تأسِف ما از 
اعمال گذشــته خود آنقدر عميق است كه یاد آوری آنها ما را دچار احساس 
 گناه طاقت فرســایی می كند. می خواهيم از این عذاب وجدان رهایی پيدا 
 كنيم و برای این كار، ابتدا فهرســتی از اســامی افراد خســارت دیده یا 

آزرده شده تهيه می كنيم. 
 احتماالًً فكر كردن راجع به فهرســت، باعث وحشت ما خواهد شد، چرا 
 كه ممكن اســت آنقدر خســارت وارد كرده باشــيم كه دیگر قابل جبران 
نباشــد و یا اصوالً از روبرو شــدن با افراد صدمه دیده بترسيم. در این فكر 
 هســتيم كه این افراد چه برخوردی با ما خواهند داشــت؟ شاید بهترین 
 صحنه ای كه به فكر ما می رســد این اســت كه آنها خطاهای ما را نادیده 
 می گيرند. بدترین صحنــه ای كه انتظار داریم این اســت كه آنها نه تنها 
جبران خســارت را نپذیرند، بلكه در صدد انتقام هم برآیند. بسياری از ما 
 قدرت تصور و صحنه پردازی نســبتًا قوی داریم، ولی اكنون وقت این كارها 
 نيســت. ما نباید در ذهن خود هيچ گونه ســناریویی دربــاره آنچه پيش 
خواهد آمد، تدوین كنيم. باید بدانيم قدم هشــتم را طی می كنيم، نه قدم 
نهم. در این مقطع تنها باید فهرســتی تهيه كنيم و قلبأ تمایل پيدا كنيم از 

افرادی كه در این فهرست نوشته ایم، جبران خسارت كنيم. 
 قدمهــای قبلی، مــا را برای آغاز قدم هشــتم آماده كرده اســت. با 
 صداقــت، چگونگی دقيق خطاهای خود را بررســی كــرده ایم و متوجه 
شــده ایم اعمال ما زندگی دیگران را تحت تأثير قرار داده اســت. اقرار به 
خطاهای خود كار آســانی نبود. باید به نيرویی ایمــان می آوردیم كه ما را 
 دوست داشته باشــد و شجاعت الزم برای بازبينی اثرات اعتياد را به ما عطا 
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نماید. همان صداقت و شــجاعتی كه نوشتن ترازنامه و در ميان گذاشتن آن 
الزم داشــت، اینجا نيز برای نوشتن فهرست افراد خسارت دیده الزم است. 
مدتهاست این اصول را تمرین كرده و با آنها آشنایی یافته ایم. خيلی ساده 
 بگویيم، قدم هشــتم ادامه كوشش های ما برای دستيابی به آزادی از طریق 

به كارگيری اصول روحانی است. 
 اگر بر رنجــش های خود غلبه نكنيم، تهيه فهرســت قدم هشــتم و 
تمایل یافتن به جبران خســارات، مشكل خواهد بود. اكثر ما ممكن است به 
فردی مدیون باشــيم كه او نيز به ما صدماتی رسانده است. به احتمال زیاد 
 هنوز او را نبخشــيده ایم و به همين دليل تمایلی به گنجاندن نام او در این 
 فهرســت نداریم. با این همه، باید این كار را انجام دهيم. ما مسئول اعمال 
 خود هســتيم و در هر حــال باید دین خــود را به او ادا كنيــم. باید از 
رنجش های خود دســت برداریم و به نقش خودمان در برخوردهای زندگی 
 توجه كنيم. اگر از خودمحوری دســت برنداریم، حال ما بهتر نخواهد شد و 
 قــادر نخواهيم بود بــه زندگی روحانی مــورد نظر خود دســت یابيم. ما 
 انتظــارات خود را نادیده مــی گيریم و دیگران را بــه خاطر كارهای خود 
ســرزنش نمی كنيم. نباید تصور كنيم در زندگی هميشــه قربانی یا فدای 
 دیگران شده ایم. در قدم هشــتم، كاری نداریم دیگران با ما چه كرده اند، 
 بلكه هدف ما تنها پذیرفتن مســئوليت كارهایی اســت كــه ما با دیگران 

كرده ایم. 
 اگر هنوز هم از دســت افرادی عصبانی هســتيم، باید به تمرین اصل 
 روحانی بخشش بپردازیم. اســتعداد ما برای عفو دیگران، ارتباط زیادی با 
 توانایی ما در بخشــش و دوست داشــتن خودمان دارد و اگر با این مسئله 
 مشــكل داریم، از نيــروی برتر خود اســتدعای كمک می كنيــم. از او 
 درخواســت می كنيم صفاتی را كه الزمه تمایل یافتن برای بخشش دیگران 
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اســت، به ما عطا نماید. خود را همان گونه كه هستيم، پذیرفته ایم و اكنون 
سعی می كنيم دیگران را نيز همان گونه كه هستند، بپذیریم. 

 برای تهيه فهرســتی از نام اشــخاص، مكانها و مؤسســاتی كه به آنها 
 مدیون هســتيم، مطالب قدم چهارم را از نو مرور می كنيم. اگر قدم چهارم 
 را به طور كامل برداشــته باشيم، نقش ما در مشــكالت زندگی به وضوح 
 آشكار می شــود. می فهميم كه چطور با نواقص شــخصيتی خود به بقيه 
صدمه رســانده ایم. آدمهایی را پيدا می كنيم كه در نتيجه عدم صداقت ما 
زخم خورده اند، از آنها چيزی را دزدیده ایم، سرشــان كاله گذاشته ایم و به 
نوعی زندگی شــان تحت تأثير خطاهای ما قرار گرفته است. همچنين دقت 
 می كنيم چگونه به كل پيكره اجتماع خســارت وارد كرده ایم و آن را هم به 
فهرست خود اضافه می كنيم. احتماالً از بودجه های اجتماعی به نوعی سوء 
 اســتفاده كرده ایم. ممكن اســت در ميان جمعی از خود رفتار زننده بروز 

داده ایم و یا از كمک كردن به رفاه عمومی امتناع كرده ایم. 
 اگرچــه با مرور قــدم چهارم می توانيــم اغلب نامهــای الزم را برای 
 فهرســت خود پيدا كنيم، اما باید توجه داشته باشــيم قدم هشتم تكرار 
 مجدد ترازنامه ما نيســت. اكنون به دنبال اشــخاص، مكانها و مؤسساتی 
می گردیم كه بدانها ضرر رســانيده ایم، نه فقط نوع ضرری كه به آنها وارد 
 نموده ایم. مثاًل تنها به مســئله دروغگویی نمی پردازیم، بلكه به دنبال نام 
 فردی هســتيم كه به او دروغ گفته ایم. ما فقــط دزدی نكرده ایم، بلكه از 

افراد مختلفی دزدیده ایم. 
دســت نویس های قدم چهارم، تنها منبع ما برای تهيه این فهرســت 
نيســت، بلكه راهنما نيز می تواند كمک مؤثری برای ما باشد. وقتی ترازنامه 
خود را برای راهنمــا بازگو كردیم، راهنما به ما كمک خواهد كرد توجه خود 
 را به چگونگی دقيق خطاهای خود متمركز كنيم. نكته ســنجی راهنما به ما 
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كمک می كند دریابيم چگونه با به كار گرفتن نواقص شــخصيتی خود مردم 
را جریحه دار كرده ایم و چه كسانی واقعًاً باید جزو فهرست ما قرار گيرند. 

 بسياری از ما نمی توانســتيم قبول كنيم به خودمان هم ضرر زده ایم و 
 هنگامــی كه بقيه معتادان پيشــنهاد كردند كه ما نام خــود را هم به این 
 فهرســت اضافه می كنيم، متعجب شدیم. بســياری از ما، در مورد قبول 
 مســئوليت خطاهای خود افراطی عمــل كردیم، یعنی یــا منكر هر گونه 
 مسئوليتی شــدیم و یا اینكه تمام مشكالتی را كه با بقيه داشتيم، به گردن 
 خود انداختيم. با شــنيدن صحبت های راهنما و ســایر معتادان، تصورات 
 اشــتباه خود را تصحيح می كنيم و شــفافيت الزم را بــرای كاركرد قدم 
 هشتم به دســت می آوریم. با كمكی كه از این دوستان می گيریم، دیدگاه 

واقع بينانه ای درباره حدود مسئوليت خود پيدا می كنيم. 
 پيش از تهيه فهرســت، باید مفهوم اصطالح "صدمــه زدن" را در قدم 
 هشــتم درک كنيم. برداشــت ذهنی اغلب ما از اصطالح صدمه زدن، آزار 
 رساندن جسمی و بدنی اســت. ليكن صدمه زدن انواع مختلفی دارد: ایجاد 
 شكنجه و عذاب روحی و روانی، آسيب رســاندن به متعلقات دیگران یا از 
 بين بردن آنها، خدشــه دار كردن عواطف و احساسات، خيانت كردن یا سوء 
 اســتفاده كردن از اعتماد دیگران و غيره. اگرچه ممكن است بگویيم »قصد 
 و نيت من هرگز آســيب رســاندن به دیگران نبوده اســت«، درهرحال 
 مسئول صدماتی هستيم كه به دیگران رسانده ایم و فرقی نمی كند نيت ما 
 چه بوده اســت. هر گاه دیگران در اثر كارهای ما به نوعی آسيب ببينند، به 
 آنهــا صدمه زده ایم. برای آنكه از نحوه صدمــه زدن خود به دیگران درک 
 بهتــری پيدا كنيم، باید خــود را جای آنها بگذاریم. اگــر بتوانيم بفهميم 
 بی توجهی ما به دیگران، چه بر ســر آنها آورده است، در آن صورت اضافه 

كردن اسامی آنها به فهرست، آسان خواهد بود. 
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 عــالوه بر فهميــدن معنــای "صدمــه زدن"  باید معنــای "جبران 
 خســارت" را هم درک كنيم. اگرچه اظهار تأســف الزمه جبران خسارت 
 اســت، هدف از این قدم تمایل به اظهار تأســف نيســت. احتماالًً بيشتر 
 كسانی كه از ســوی ما آســيب دیده اند، به اندازه كافی اظهار تأسف مارا 
 شــنيده اند. در حقيقت، در این قــدم تمایل پيدا می كنيــم تا حد توان 

خسارات وارده به آنها را به خصوص با تغيير نوع رفتار خود جبران نمایيم. 
احتمال دارد در مواردی صدمات وارد شــده از جانب ما به قدری جدی 
 بوده كه گویا قابل جبران نيســت. یكی از این موارد، در روابط ما با افرادی 
 مشــهود اســت كه برای مدتی نســبتا طوالنی با آنها زندگــی كرده ایم. 
 سالهاســت، افراد خانــواده، همســر و رفقای قدیمی خــود را یكی پس 
 از دیگری درگير شــرایط دردنــاک زندگی كرده ایم. با آنكه گذشــته را 
نمی توان تغيير داد، ليكن هنوز بایــد به اعمال و كارهای خود به دقت فكر 
 كنيم و به خســاراتی كه به بار آورده ایم، اعتراف نمایيم. با توجه به اینكه 
 تغيير آنچه اتّفاق افتاده غير ممكن است، حداقل می توانيم با تكرار نكردن 

چنين اشتباهاتی، جبران خسارت خود را شروع كنيم. 
 پذیرفتن صدمات وارده به دیگران، تأســف خــوردن از صميم قلب و 
 تمایل یافتن برای تغيير شــرایط تا حد توان، فرآیند مشــكل و دردناكی 
 اســت. اما نباید از زیاد شــدن درد و رنج خود بترســيم، چرا كه اعتراف 
 حقایق به ما كمک می كند به بيداری روحانی خود ادامه دهيم. بسيار ساده 
 بگویيم، با پذیرفتن صدماتــی كه به دیگران زده ایم، فروتنی ما بيشــتر 
 می شــود. اظهار تأسف از صميم قلب نشــان ميدهد خودمحوری ما از بين 
 رفته اســت. وقتی حاضریم برای تغيير یافتن خود هر كاری را انجام دهيم، 

روحيه جدیدی در ما ایجاد می شود. 
 نوشتن فهرســتی برای جبران خســارت، به خودی خود باعث خواهد 
 شــد تا حدودی تمایل الزم برای انجام این كار را به دســت آوریم. فرصتی 
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 پيدا خواهيــم كرد با صدماتی كه به دیگران وارد كرده ایم، روبرو شــویم. 
ممكن است بعد از اینكه اسم شــخص صدمه دیده و نوع صدمه وارده به او 
را نوشــتيم، مختصری نيز در مورد برنامه خود برای جبران خســارت از او 
بنویســيم. برنامه ریزی برای جبران خسارت معموال باعث افزایش تمایل ما 
می شــود، چرا كه با این كار متوجه قابليت های خود برای جبران خسارت 

خواهيم شد. 
می خواهيم برای جبران خســارت تمایل پيدا كنيم و هر آنچه در توان 
 داریم، برای به دســت آوردن این تمایل انجام می دهيم. اگر متوجه شدیم 
 نمی توانيم بــا خود كنار بيایيم و یا در مورد ميــزان تمایل خود به جبران 
فالن خسارت به نتيجه ای نمی رسيم، هر چه سریع تر این افكار غيرسازنده 
 را بــا دعا كردن از ذهن خود خارج می كنيم. اگر هنوز هم مردد هســتيم، 
 حداكثر تالش خــود را برای برطرف كردن این تردیــد انجام ميدهيم. در 
 اینجا بهبودی ما مطرح اســت و اگر بخواهيم بهبــودی خود را ادامه دهيم، 

باید به هر شكل ممكن جبران خسارت كنيم. 
از خداوند درخواســت می كنيم تمایل الزم را برای جبران خسارت به 
 ما عطا فرماید. وقتی برای به دســت آوردن تمایل دعا می كنيم فاصله ما با 
 خداوند ـ بــدان گونه كــه او را درک می كنيم ـ چنــد قدمی نزدیک تر 
می شــود. در قدم هفتم با درخواســتی كه از نيروی برتــر برای رهایی از 
 كمبودهای خود كردیم، رابطه خود را با او اســتحكام بخشــيدیم. در اینجا 
 هم به همان نيرو اعتماد می كنيم و بــاور داریم كه او تمام احتياجات ما را 
 برای كاركرد این قدم مهيا خواهد كرد. تعّهد ما نســبت به بهبودی ایجاب 

می كند تمام كارهای الزم را برای رسيدن به آن به انجام رسانيم. 
نيرویــی برتر دائمًا بر زندگی ما تأثير می گــذارد و ما را برای خدمت به 
 دیگران آماده می ســازد. تغييراتی كه این نيــرو در زندگی ما ایجاد كرده 
 اســت، در اخالق و كردار ما كاماًل نمایان اســت. اكنون می توانيم به جای 
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 نواقص شــخصيتی، اصول روحانی را انتخاب كنيم و به جای اعتياد، بهبودی
را برگزینيم. دیدگاه تازه ای نســبت به زندگی پيــدا كرده ایم و می دانيم 
مسئول اعمال خود هســتيم. دائمًاً برای صدماتی كه در گذشته زده بودیم، 
 تأســف نمی خوریم. اگر درک كنيــم چه صدمات بدی را بــه مردم وارد 
 كرده ایم و از صميم قلب به خاطر دردها و ناراحتی هایی كه برای آنها ایجاد 
 كرده ایم، تأســف بخوریم و آنها را از نّيت خير خود نيــز آگاه كنيم، كليد 
 رهایی خود از مشكالت گذشــته را می یابيم. با اینكه هنوز راه زیادی برای 
 ایجاد صلح با دیگــران در پيش داریم، اما در حقيقــت راه زیادی را برای 
 رسيدن به آرامش خود پيموده ایم. با داشــتن این دیدگاه جدید، ایمان به 

خداوند و تمایل، به سوی قدم نهم پيش می رویم. 



قدم نهم
 »ما به طور مستقیم در هر جا كه امكان داشت از این افراد جبران خسارت كردیم، مگر 

در مواردی كه اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند.«

اكنون كه تمایل پيدا كرده ایم از تمام افراد صدمه زده جبران خســارت 
 كنيم، تمایل خــود را با كاركرد قــدم نهم به عمل در مــی آوریم. اینک 
اقداماتــی انجام می دهيم كــه ما را از مرحله ابتدایــی آگاهی از خطاها و 
مشكالتی كه ایجاد كرده ایم، فراتر می برد و در نهایت باعث آزادی و ایجاد 
 آرامش در زندگی ما خواهد شــد. برای انجام این كار، الزم بود زندگی خود 
 را بررســی كنيم، نواقص شخصيتی خود را بشناســيم و به دقت دریابيم 
چگونه به دليل این نواقص شخصيتی، به دیگران صدمه زده ایم. اكنون باید 

هر كاری كه از دستمان برمی آید، برای جبران این صدمات انجام دهيم.
 ما فهرســت قدم هشتم را تهيه كرده ایم و می دانيم باید چه كاری را به 
 انجام رســانيم. با این حال بين دانســتن و عمل كردن فاصله زیادی وجود 
 دارد. ممكن اســت برنامه خوبی برای جبران خســارت در اختيار داشته 
 باشــيم، ولی وقتی زمان اجرای آن برسد، یكباره ترس وجود ما را فرا گيرد 
 و از انجام هر عملی عاجز شــویم. چه بسا از فكر اینكه چگونه با ما برخورد 
 خواهد شد، وحشت داشــته باشيم و نگران باشيم كسی شاید بخواهد از ما 
 انتقام بگيرد. از ســوی دیگر احتمال دارد در اعماق دل خود اميدوار باشيم 
 در زمان جبران خســارت، مورد عفو واقع شویم. نباید انتظار داشته باشيم 
كه مجبور به جبران خســارت نخواهيم بود. به عبارت دیگر، تمایل ما برای 
كاركرد این قدم نباید بر این مبنا شــكل گرفته باشد كه در عمل، كسی از 
ما جبران خسارتی نخواهد خواســت. در راه جبران هر خسارتی می توان 
 انتظار وقوع صحنه های مختلفی را داشــت. ممكن اســت افراد ما را كاماًل  
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 مقصــر قلمداد كنند و از ما خســارت بخواهند یا اینكــه خطاهای ما را به 
 راحتی ببخشند. باید تمایل داشته باشــيم بدون توجه به عواقب احتمالي 
 به كار خود ادامه دهيم. یكبار دیگر با یــاری نيروی برتر باید بر ترس هاي

خود غلبه كنيم و برای رسيدن به بهبودی تالش كنيم.
 ما باید در كاركرد این قدم شــجاعت داشته باشــيم و از روبرو شدن با 
 كســانی كه در صدد جبران خسارت از آنها هستيم، وحشت نداشته باشيم.
پس باید از خداوند خود درخواســت نيرو كنيم. در هنگام جبران هر یک از 
 خســارات، نيروی برتر در كنار ما خواهد بود. بــا ایمان به نيروی برتر دیگر 

مهم نيست چه اندازه از نزدیک شدن به افراد صدمه دیده نگران هستيم.
 احتمــاالً دچار تردید خواهيــم بود و تصور خواهيم كرد ســایر مردم 
 اجتماع بــه اندازه اعضــای NA پذیرای مــا نخواهند بود. بــا این همه، 
 دریافته ایــم ابراز محبت و قدرت بخشــش در انحصار معتــادان در حال 
 بهبودی نيســت و مردم دیگر نيز می توانند ما را همان گونه كه هســتيم 
 بپذیرند و مشــكالت ما را درک كنند. اما مردم چــه ما را قبول كنند و چه 
 نكننــد، باید از آنهــا جبران خســارت كنيم. این دردســری كه به جان 

می پذیریم، مطمئنًا باعث گسترش آزادی شخصی ما خواهد گشت.
اصول روحانــی صداقت و فروتنی كه در قدمهــای قبلی فراگرفته ایم، 
 نهایت كمک را برای كار كرد قدم نهــم به ما خواهند كرد. اگر این اصول را 
 قباًل تمرین نكرده باشــيم، هرگز قادر نخواهيم بود بــا حالتی فروتنانه به 
 افرادی كه مدیون به جبران خســارت از آنها هستيم، مراجعه كنيم. بررسي 
 صادقانه ای كه از آن برای نوشتن ترازنامه اســتفاده كردیم، اقراری كه در 
 قدم پنجم نمودیم، زیر پا گذاردن غرور خود در قدمهای ششــم و هفتم و 
 باالخره دیدگاه واقع بينانه ای كه نســبت به نحوه صدمه زدن به دیگران به 
 دســت آوردیم، همگی دســت به دســت یكدیگر داده و برای ما فروتني 
 بيشــتر و انگيزة كافی برای كار كرد قدم نهم را بــه ارمغان آورده اند. این 
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 مســير ما را راهنمایی كرده تا خطاهای گذشته خود را با فروتنی بپذیریم و
 قبول كنيم اكنون در چه مســيری قدم گذاشــته ایم  با ایــن كار تمایل 
خالصانه ای را برای جبران خســارت از تمامی افراد صدمه دیده به دســت 

آوریم.
تمایل به جبران خســارت، در حقيقت انگيزه اصلی ما، در كاركرد قدم 
 نهم خواهد بود؛ چرا كه جبران خســارت، عملی نيســت كه تنها به صرف
 اینكه برنامه پيشــنهاد نموده، انجام دهيم. برای آنكه مطمئن شویم انگيزة 
 ما از اصول روحانی منشــاء گرفته، بار دیگر پيش از اقــدام به هر جبران

 خسارتی، عزم خود را برای ســپردن اراده و زندگی خود به خداوند ـ بدان 
 گونه كه او را درک می كنيــم - جزم می كنيم. نيرویی برتر از ما، راهنمایی 

الزم را برای انجام این امر در اختيار ما خواهد گذاشت.
 نباید انتظار داشــته باشــيم چون بــر طبق اصــول روحانی زندگی
 كنيم، مورد تشــویق و تحســين قــرار گيریــم. افرادی كــه در صدد 
 جبران خسارت از آنها هستيم، عكس العمل های گوناگونی نشان خواهند داد. 
بعضی از آنها نسبت به كاری كه انجام می دهيم، روی خوش نشان نخواهند 
 داد. رابطه ما با این افراد ممكن اســت بهتر شود و یا شاید هم تيره تر شود. 
 برخی از آنها از ما تشــّكر خواهند كرد، عده ای با ناراحتی خواهند گفت »تا 
 حاال كجــا بودی كه نيامدی معذرت بخواهی«. باید انتظار هر گونه برخوردی 
 را داشــته باشيم و نتيجه آن را فقط به خداوند خود بسپاریم. البته مهم این 
 اســت كه حداكثر ســعی خود را به كار گيریم. وقتی كه ایــن كار را انجام 

دادیم، دیگر وظيفه ما تمام شده است. 
می توانيم انتظار داشــته باشيم فقط به صرف اینكه به گونه ای سعی در 
جبران كرده ایم، احساسات دردناک فرد صدمه دیده، به طور معجزه آسایی 
 برطرف شــود. ممكن اســت با فروتنی از او درخواست بخشش كنيم، اما او 
 نپذیرد. بــا این حال، از آنجا كه می دانيم حداكثر تالش خود را كرده ایم، از 
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 انتظار بخشــيده شدن چشم پوشــی می كنيم. در طی مدتی كه به دنبال 
 جبران خســارتها هستيم، مرتب از خود می پرســيم آیا این كار را واقعًاً از 
 روی تأســف انجام ميدهيم و برای جبران خســارت كارهــای خود تمایل 
 داریم؟ اگر جواب ما به این ســؤال "مثبت" باشد، می توانيم مطمئن باشيم 
 از روی فروتنــی و عشــق، جبران خســارت كارهای خــود را به عهده 

گرفته ایم. 
 برای اینكــه روحيه فروتنی مد نظــر ما باقی بماند، بــا راهنما در هر 
 فرصتی مشــورت می كنيم و هميشه پيش از اینكه نســبت به هریک از 
 جبران های خــود اقدام نمایيم، آن را با راهنما در ميان می گذاریم. او را در 
 جریان می گذاریم كه به چه دليل می خواهيم از كســی جبران خســارت 
 كنيم، تصميم داریم به او چه بگویيم و در نظر داریم چه پيشــنهادی برای
 رفع و رجوع ارائه دهيــم. در هر صورت، كاری كه برای جبران خســارت
انجام می دهيم، باید متناســب با ضرر و زیان وارده باشــد. به عنوان مثال، 
اگر پولــی قرض كرده و پس نداده ایم فقط عذرخواهی نمی كنيم، بلكه پول 
شــخص مورد نظر را نيز پس ميدهيم. مستقيما با افراد خسارت دیده حرف 

می زنيم و دقيقًا خطای خود را جبران می كنيم. 
دلجویی ما از كســانی كه در گذشــته از آنها رنجيده ایم، مسلمًا باید با 
 روحيه فروتنی همراه باشــد؛ زیرا نمی خواهيم به قصد دلجویی شروع كرده 
 باشــيم، ولی بعدا كار بر ســر اینكه كداميک از ما بيشتر زیان یا خسارت 
 دیده، به جر و بحث بكشــد. در بين افرادی كه مورد جبران خســارت قرار 
 می گيرند، مسلمًاً كسانی نيز پيدا می شــوند كه خودشان هم، به ما صدمه 
 زده اند. با این همه، باید احســاس مغبون شــدن خــود را نادیده بگيریم. 
 وظيفه ما این اســت كه در صدد جبران اشــتباهات خود برآیيم، نه آنكه 
 دیگران را مجبور كنيم به زبان خودشــان بگویند در مورد ما اشتباه رفتار 

كرده اند. 
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 بر اساس تجربيات ما، جبران خســارت دو مرحله دارد؛ چرا كه نه تنها 
 از شــخص خســارت دیده دلجویی می كنيم، بلكه دنباله این دلجویی را 
به طور جدی پيگيری مــی كنيم. برای مثال، اگر در حال عصبانيت به اموال 
كسی خسارت وارد كرده باشــيم، برای جبران آن، نه تنها از او عذرخواهی 
 می كنيم و امــوال صدمه خورده را تغيير داده یا تعویض می كنيم، بلكه این 
 اقدامات را بــا تغيير دادن طرز برخورد و رفتار خــود پيگيری می نمایيم. 
 رفتار خود را اصالح كرده و هر روز سعی می كنيم دیگر عصبانيت خود را با 

ضرر زدن به اموال خود یا دیگران بروز ندهيم. 
تغيير روش زندگی ما، در تمام مدت عمر رخ می دهد و شاید مهم ترین 
 جبران خســارتی اســت كه می توان انجام داد. بعضــی از افرادی كه به 
 آنها صدمه زده ایم، مثل افراد خانواده یا كســانی كه مدت های مدید با ما 
رابطه نزدیكی داشته اند، سالهاســت كه رنج می كشند. دلجویی از چنين 
افرادی كاری نيســت كه با یک عذرخواهی پنج دقيقه ای پایان گيرد، حتی 
 اگر از صميم قلب باشــد. اگر چه اقرار به اشتباه و عذرخواهی، خود نقطه ای 
 صحيح برای شــروع است، ولی باید هر روز به طور منسجم سعی كنيم افراد 
 نزدیــک و عزیز خود را دیگــر آزار ندهيم. اگر از زندگــی خانوادگی خود 
 غافل بوده ایم، اكنون سعی می كنيم زمانهای معّينی را فقط به خانواده خود 
 اختصاص دهيم. اگر شــخص بی فكــری بوده ایم و روز تولد یا ســالگرد 
 مناســبت های مهم را فراموش می كردیم، از این پس دقت بيشتری صرف 
 می كنيم و تاریخ آن اتّفاقات مهم را به خاطر می ســپاریم. اگر نســبت به 
 دیگران بی توجه بوده ایم یا هميشــه به دنبال خواسته های خود بوده ایم، 

اكنون باید كم كم به احساسات و خواسته های دیگران نيز اهميت بدهيم. 
البته ممكن اســت رابطه ما با بعضی از افرادی كه در فهرســت جبران 
 خسارت ما هستند، مدتهاســت كه قطع شده باشد. مثاًل اگر از همسری كه 
 از او صاحب فرزند هســتيم، جدا شــده ایم، احتماالً خرج نگهداری فرزند 
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 خود را نداده ایــم. حال وقتی بخواهيم جبران خســارت كنيم، باید هدف 
 معينی را در نظر بگيریم و دنبال ایجاد رابطه مجّدد با همســر ســابق خود 
 نباشــيم. عالوه بر این، تعهدات وجدانی ما خيلی بيشتر از آن است كه تنها 
 به پرداختن پول اكتفا كنيم. باید با موافقت همســر ســابق خود ترتيبی 

دهيم تا سهمی از خدمات الزم برای فرزند خود را به عهده بگيریم. 
 از آنجا كــه اعمالی كه در این قدم به انجام می رســانيم، مســتقيمًا 
 تأثيراتی روی دیگران مــی گذارد، باید آگاهانه و ســنجيده عمل كنيم و 
درباره جبران خسارات با راهنما مشــورت كنيم. گاه بعضی از ما با عجله و 
 بدون مشــورت، تنها برای اینكه از عذاب وجدان خود بكاهيم، به شخصی 
 برای جبران خســارت مراجعه كرده ایم. اما این نوع برخوردهای شــتابزده 

غالبًا آزاردهنده بوده اند. 
 برای مثال، ممكن اســت در قدم چهارم در مورد افرادی نوشته باشيم 
 كه ســالها آنها را به طور مخفيانه رنجانده ایم. بــدون آنكه بدانند، آنها را 
 مســخره می كردیم، مورد قضاوت قرار می دادیم، اعمالشــان را محكوم 
می كردیم و آبرویشــان را نزد دیگران می بردیم. چون تمامی این ترورهای 
شــخصيتی را بدون اطالع این افراد انجام داده ایم، آیا اكنون باید نزد آنها 
رفته و به این كارها اعتراف كنيم؟ مســلمًاً خير! هدف قدم نهم این نيست 
 كــه وجدان خود را به قيمــت ناراحتی دیگران آرام ســازیم. راهنما به ما 
 كمک خواهد كرد راه صحيح جبران خســارت را بيابيم، بدون آنكه خسارت 

جدیدی وارد كنيم. 
 با اینكه نباید در صدد جبران خســاراتی باشــيم كه باعث خســارات 
 جدیدی می گردند، اما هنوز برای ما پرســش هایی باقی مانده كه پاســخ 
چندان مســتقيمی ندارد. برای مثال، چگونه می توانيم از شخصی كه فوت 
 كرده یا قادر به یافتن او نيســتيم و با هزاران كيلومتــر با او فاصله داریم، 
 به طور مســتقيم جبران خســارت كنيم؟ راههای بســياری برای جبران 
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خسارت مســتقيم و مؤثر وجود دارند كه حتما الزم نيست به طور شخصی 
صورت پذیرند. مثاًلً اگر به شخصی مرحوم مدیون هستيم، می توانيم همان 
 چيزهایــی را كه اگر زنده بــود به او می گفتيم، به صورت نامه بنویســيم. 
 تمایل شــدید به جبران خســارت از كســی كه هزاران كيلومتر دور از ما 
زندگی می كند، خواسته ای شرافتمندانه است، ولی اكثر امكانات مسافرت 
 به نقاط دور را فقط به منظور جبران خســارت نداریــم، در چنين مواقعی 
 تماس تلفنی و یا نوشــتن یک نامــه معموال همان كار جبران خســارت 
 مســتقيم را انجام می دهد. اما اگر نمی توانيم افرادی را پيدا كنيم، نامشان 
 در همان فهرســت باقی خواهد ماند و شاید روزی فرصت جبران مستقيم از 
 آنها را پيدا كنيم، حتی اگر چند ســالی به طول انجامــد. ولی تا آن زمان، 
 بایــد تمایل خود را برای جبران خســارت حفظ كنيم تــا به محض یافتن 
 موقعيت مناســب، در صدد جبران برآیيم. از سوی دیگر، هرگز نباید جبران 
 خســارت و دلجویی را به دليل آنكه از روبرو شــدن با شــخص مورد نظر 
 واهمه داریم، به تعویق بيندازیم. تمام كوشــش خود را برای یافتن افرادی 
 كه بدانها مدیون هســتيم، به كار می بندیم و هنگامی كه آنها را یافتيم به 

شایسته ترین نحو ممكن از آنها دلجویی می كنيم. 
 انتخاب بهتریــن راه جبران خســارت، نيازمند دّقت و اســتمداد از 
 وجدان اســت. بعضی از ما باید خســاراتی را جبران كنيم كه ممكن است 
قابل جبران نباشــد. كارهایی كه در گذشته انجام داده ایم، ممكن است در 
 مردم زخم عميق روحی یا جســمی به جای گذاشــته باشد و یا حتی باعث 
 مرگ كسی شــده باشــد. مجبوریم به نوعی با این خاطرات دردناک كنار 
بيایيم. از اعمال خود به شــدت پشيمان هستيم و نمی دانيم چنين مواردی 
را چگونه می توان جبران نمود. دقيقًا اینجاست كه باید به نيروی برتر خود 
تكيه كنيم. شاید بخشيدن خودمان مشكل باشد، ولی می توانيم از خداوند 
 مهربان خود طلب بخشش كنيم. می نشــينيم و با حضور نيروی برتر خود  
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 آرامش پيدا مــی كنيم. از او اســتدعا می كنيم ما را در حل مشــكالت 
 راهنمایی كند. بســياری از ما به این نتيجه می رســيم كه زندگی خود را 
صرف كمک به معتادان و انســان های دیگر كنيم. راه حل چنين مشكالتی 
آســان نيست. بسيار ساده بگویيم: باید تحت شرایط موجود، حداكثر تالش 

خود را انجام دهيم و از خداوند و راهنمای خود كمک بگيریم. 
 برای بســياری از ما خســارات ناشی از اعمال گذشــته چندان جدی 
 نيســتند و در ســطح مشــكالتی از قبيل دســتور جلب به دليل جرایم 
 رانندگی، بدهكاری های نســبتًا كوچک و از این دست مشكالت است. اما 
بعضی دیگر از ما جرایمی جدی مرتكب شــده ایم و مجازات های بســيار 
سنگينی در انتظار ماســت. ممكن است این مشكالت به یک معضل تبدیل 
 شــوند. مثاًلً اگر خود را به مقامات انتظامی معرفی كنيم، به زندان خواهيم 
رفت. اگر خود را معرفی نكنيم، از دســتگير شدن یا رفتن به زندان واهمه 
 خواهيم داشــت. اما با كمک خداوند و راهنما آمادگی پيدا می كنيم تا برای
  حفــظ بهبودی خود هر كاری كه الزم باشــد، انجام دهيــم. گاه در چنين 
 مواردی الزم اســت از مشــاوره قضایی برای تصميم گيری نهایی استفاده 
 كنيم. در این گونه موارد، مشــاوره با یک وكيل دادگســتری ممكن است 

كمک زیادی به ما كند. 
 در مورد خســارات مالی پردردســر باید با یک فرد متخّصص مشورت 
 كنيم. بعضــی دیگر از ما آنقدر بدهكاری داریم كــه به هيچ عنوان قادر به 
 پرداخــت آنها نيســتيم. امكان دارد آنقــدر بدهكاری هــای پراكنده و 
صورتحســاب های عقب مانده داشته باشيم كه اگر در آمد چند سال آینده 
 خــود را روی هم بگذاریم، برای پرداخت آنها كافی نباشــد. بعضی از ما به 
 ندرت اجاره خانه، هزینه آب، برق و تلفن را می پرداختيم. ممكن اســت به 
 این نتيجه رســيده باشــيم كه جابه جایی و نقل مكان از یک محل به محل 

دیگر تنها راه فرار كردن از انجام تعهدات مالی است. 
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 درســت مثل بقيه جبران خســارتها، ابتدا باید در مورد بدهكاری های 
 خود با راهنما مشــورت كنيم. بســياری از ما پس از آنكه بهبود می یابيم، 
دوباره متكّفل مخارج خانواده خود می شــویم، زیرا آنها برای غذا و سرپناه 
 چشــم به دســت ما دارند. در چنين اوضاعی متوجه ميشــویم بودجه ما 
 خيلی محدود اســت و اگر بخواهيم هم خرج منزل را بدهيم و هم مقداری 
 از بدهكاری های خود را بپردازیم، باید خيلی دقيق و حســاب شــده خرج 
 كنيم. امكان دارد برای رســيدن بــه نتيجه ای عملی، مجبور باشــيم به 
طلبكاران خود مراجعه كنيم و اوضاع فعلی خود را برای آنها تشــریح كنيم، 
ضمن اینكه به آنها ابراز كنيم جداً تمایل بــه پرداخت بدهكاری های خود 
 داریم. بدین وســيله یک راه منطقی و عملی پيدا می كنيم تا بدهكاری های 
خود را بپردازیم و به پرداخت آنها متعهد باشــيم. این مسئله نشان می دهد 
 جبران خســارات، فرآیندی طوالنی دارد و به صــورت اتّفاقی و یا مقطعی 
 صورت نمی گيرد. ایــن كار به نظم، از خودگذشــتگی و تعهد به پرداخت 
 بدهكاری ها در مدت طوالنی دارد. اما اگــر می خواهيم عّزت نفس خود را 

مجدداً به دست آوریم، این تنها راه ماست. 
 اكثر ما متوجه شــده ایم جبران خســارت در مــورد روابط صميمی و 
 خصوصی كاری طاقت فرساســت. وقتی در قدم چهــارم، ترازنامه خود را 
 می نوشــتيم متوجه شــدیم نه تنها بسياری از شــانس هایی را كه برای 
 برقراری رابطــه عميق عاطفی به ما روی آورده بودند، از دســت داده ایم، 
 بلكه به همســران خود نيز ضربــه های عميق عاطفــی وارد كرده ایم. از 
 نزدیكی و برقراری روابط عاطفی با دیگران و احســاس مسئوليت وحشت 
 داشتيم و همين مسئله باعث می شــد از افرادی كه ما را دوست داشتند، 
 ســوء اســتفاده كنيم یا به آنها خيانت كنيم و یا آنها را تــرک كنيم. اگر 
 بخواهيم به طور كلی صحبت كنيم، اصوالً هيچ گاه در دســترس این افراد 
 نبودیم. ممكن اســت موقعيت هایی پيش آید كه احساس كنيم برای جبران 
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خســارت از این افراد زمان مناسبی است، اما مواقعی نيز وجود دارد كه باید 
 این افراد را تنها بگذاریم و زخمهای قدیمی را تازه نكنيم. برای تشــخيص 
این موقعيت ها، باید صداقت داشته باشيم و با راهنما مشورت كنيم. ممكن 
 اســت برای دلجویی از افرادی كه از لحاظ عاطفی به آنها صدمه زده ایم، با 
 آنها به طور مستقيم یا غير مســتقيم ارتباط برقرار كنيم. در هر حال، باید 
 رفتــار خود را در روابط عاطفی تغيير دهيم. اگر در گذشــته از درگيریهای 
 عاطفی فرار می كردیم، اكنون باید آرام بنشــينيم و با شــخص مورد نظر 
 صادقانه صحبت كنيم. باید به خواســته های دیگران توجه و حساســيت 

بيشتری نشان دهيم و به آنها احترام بگذاریم. 
 گاهی از اوقات تنهــا راه ما برای جبران خســارت تغيير روش زندگی 
 اســت. همان طور كه در قدم هشتم ذكر كردیم، ممكن است به طور كلی به 
 جامعه خود مدیون باشــيم. بــا توجه به اینكه جبران خســارت از تمامی 
 جامعه تا حدودی غير ممكن اســت، باید با تغيير رفتار خود این كار را انجام 
 دهيم. اگر به جامعه خــود صدمه زده ایم، از این پس می توانيم فرد مفيدی 
 برای جامعه باشــيم و از این طریق جبران خســارت كنيــم. ما به جامعه 

خدمت می كنيم و سعی می كنيم فقط مصرف كننده نباشيم. 
 بهبــودی ما نيز به نوبه خود راهی اســت كه از خود جبران خســارت 
 می كنيم. وقتی اعتياد ما فعال بود، با خود برخورد وحشــتناكی داشتيم. هر 
 بار كه به انســان دیگری صدمه می زدیم، احســاس گناه و شرم، به عّزت 
 نفس مــا لطمه می زد. اعتيــاد، به هزاران روش مختلــف باعث تحقير ما 
 می شد. اكنون كه در حال بهبودی هستيم، فرا می گيریم با خود به گونه ای 

رفتار كنيم كه نشان دهد برای خود احترام قائل هستيم. 
 مهم ترین نتيجه ای كه از كار كرد قدم نهم عاید ما می شــود، احساس 
 آرامش درونی اســت. این قدم نكات بســياری درباره فروتنی، گذشــت، 
 محبت و از خود گذشــتگی به ما می آموزد. اكنون باید به تدریج از بيماری 
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اعتياد التيام یابيم و دیگر با پشيمانی و افسوس های گذشته زندگی نكنيم. 
از لحاظ روحانی رشــد می كنيم و در حقيقت متوجه می شــویم در زندگی 
خود به مرز جدیدی از آزادی دست یافته ایم. اكنون گذشته برای ما معنای 
دیگری جز "گذشــته" ندارد. این گذشته را پشــت سر گذاشته ایم و دیگر 
پيشــاپيش افكار ما قرار ندارد تا با كوچكترین تحریكی دوباره برای ما زنده 

شود و امروز ما را خراب كند. 
یكــی از بهترین ارمغان های قدم نهم این اســت كه به مقام واالتری از 
انسانيت دســت می یابيم. همين كه دیگر مرتكب رفتارهای دردسرآفرین 
 پيشــين نمی شویم، نشان می دهد تغيير عظيمی در ما صورت گرفته است. 
 ممكن اســت تاكنون اصال متوجه نشــده بودیم چقدر تغييــر كرده ایم. 
 فرآیندی كه برای جبران خســارت طی كردیم، ما را متوجه می ســازد كه 
واقعًاً تغيير كرده ایم و انســان دیگری شده ایم. كابوس زندگی ما در دوران 

اعتياد سرانجام در سحرگاه بهبودی ما به تدریج محو می شود. 
 وقتی برای جبران خســارت، با افرادی كه به آنها صدمه زده ایم، روبرو 
 می شویم، فروتنی ما بيشتر می شود. هنگامی كه در می یابيم اعمال ما چه 
 تأثير عميقی بر روی دیگران گذاشــته است، تكان می خوریم و شوكی بر ما 
 وارد می شود كه افكار وسوســه آلود ما را می پراكند. در این زمان متوجه 
 می شویم كه دیگران نيز واقعًاً احســاس دارند و اگر بی دّقتی كنيم، ممكن 
 اســت به آنها ضربه های شــدیدی وارد شــود. در طی كاركرد این قدم 
 می آموزیم نســبت به دیگران بی توجه نباشيم و آنچه را یاد می گيریم، در 
 زندگی امروز خود به كار بندیم. عادت می كنيم قبل از ســخن گفتن یا عمل 
 كردن، فكر كنيم و این مســئله ملكه ذهن ما می شود كه آنچه می گویيم یا 
 انجام می دهيم، روی دوســتان، خانواده و اعضای NA اثر می گذارد. از این 
 پس نســبت به مردم با مهربانی و محبت برخــورد می كنيم و با تمام وجود 

برای احساسات آنها احترام قائل می شویم. 
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 فروتنی و از خودگذشــتگی الزمه جبران خســارت است. از اینكه قدم 
 نهــم عّزت نفس ما را افزایــش دهد، متعجب خواهيم شــد. یكی دیگر از 
 مســائل به ظاهــر ضــد و نقيض بهبــودی این اســت كه هــر چه از
  "خودبزرگ بينی" دور می شــویم، یاد می گيریم خود را بيشــتر دوست 
 داشته باشــيم. انتظار نداشتيم كه با پيمودن این ســفر روحانی نسبت به 
 خود احترام بيشتری قائل شــویم، ولی دقيقا همين طور شده است. وقتی 
 به دیگران ابراز محبت می كنيم، برای خود ارزش قائل می شــویم. متوجه 
 می شــویم ایثار ما، نه تنها باعث بهتر شــدن اوضاع در NA بلكه در تمام 

محيط اطراف ما می گردد. 
در نتيجه كار كرد قدم نهم، می توانيــم به راحتی در زمان حال زندگی 
 كنيم، از لحظات زندگی خود لذت ببریــم و از این هدیه گران قيمت یعنی 
 "بهبودی" قدرشناســی كنيم. دیگر خاطرات گذشــته، از پيشــرفت ما 
 نمی كاهد و فرصتهای جدیدی در زندگی ما آشــكار می شــوند. ما به ميل 
 خود در جهانــی فعاليت می كنيم كه پيش از این حتی به ذهن ما هم خطور 
 نمی كرد. آزادیم برای خود آرزوهایی داشــته باشيم و در مسير تحقق این 
 آرزوها حركت كنيم. اكنون دیدگاه و افق زندگی آینده ما نامحدود گشــته 
 است. ممكن است گاه به گاه به دالیلی از مسير خود منحرف شویم، اما قدم 
 دهم به ما فرصت مــی دهد دوباره روی پای خود بایســتيم و به جلو قدم 
 برداریم. نيروی برتر ما را به زندگی دعوت كرده اســت و ما این دعوت را با 

نهایت سپاسگزاری می پذیریم. 



95قدم دهق

قدم دهم
»ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعًا به آن 

اقرار كردیم.«

 بهبودی در معتادان گمنام به معنای آموختن روش زندگی اســت. به كار 
گرفتن اصــول روحانی نه قدم پيشــين در زندگی، به مــا این فرصت را 
ميدهد با خود و دیگــران در صلح و آرامش زندگی كنيــم. ارزیابی خود، 
 رویارویــی با نواقص اخالقی خود و قبول مســئوليت خطاهای خود، همگی 
عوامل مهم و حساســی برای اجرای اصول روحانی در زندگی هســتند. با 
كاركرد قدم دهم، هر روز بيشــتر از عواطف و وضعيت روانی و روحانی خود 
آگاهی پيدا می كنيم. هر چه بيشتر در كاركرد این قدم پيشرفت می كنيم، 
 در می یابيم كه دیدگاه ما نســبت به مســائل نه تنها تغيير یافته، بلكه به 

مراتب سنجيده تر و عميق تر شده است. 
برخی از ما قدم چهارم را به یاد می آوریم و از خود می پرســيم پس از 
كاركرد این قدم چرا باید قدم دهم را بردارم؟ فكر می كنيم تمام اشتباهات 
گذشــته خود را طی كار كرد قدمهای قبلی تصحيح كرده ایم و از آنجا كه 
قصد نداریم آن اشــتباهات را بار دیگر تكرار كنيم، پس چه لزومی دارد كه 
 با چنين جدیتی خود را مورد ســنجش قرار دهيــم؟ قدم دهم به نظر اكثر 
 ما خسته كننده اســت. این قدم اقدام مشقت باری است كه می توان آن را 
 به طور كلی نادیده گرفت. ليكن باید به رشــد خود ادامه دهيم و قدم دهم 
به ما برای تداوم این امر كمک می كند. با آنكه به طور پی در پی به قدمهای 
 قبلی باز خواهيم گشــت، ولی قدم دهم به نوع متفاوتــی به روحانيت ما 

كمک خواهد كرد: از طریق آگاه كردن ما از وضعيت كنونی زندگی خود. 
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برای ما بســيار اهميت دارد كه با افكار، روحيه، احساسات و رفتار خود 
 آگاهانه در ارتباط باشــيم. هر روز در زندگی ما، مشكالت جدیدی به وجود 
 می آیند. بهبودی ما مســتقيمًا به تمایل ما در رویارویی با این مشــكالت 
 بســتگی دارد. تجربه نشان داده اســت بعضی اعضا، حتی پس از مدتهای 
 طویل پاكی، دوباره دچار لغزش می شــوند. دليل این گونه لغزشــها معموالً 
 این اســت كه چنين افرادی در بهبودی خود مسامحه گر و تنبل می شوند و
 اجازه می دهند رنجش هایشــان بيشتر شــود و در ضمن از زیر بار اقرار به 
خطاهای خود شــانه خالی می كنند. به تدریــج آن رنجش های كوچک، 
دروغگویی هــای كوچک و كينه های موجه، مبدل به نارضایتی های عميق، 
خودفریبی های جدی و رنجش های بســيار جدی تر می گردند. نباید اجازه 
 دهيم این تهدیدات ســّد راه بهبودی ما شــوند، پس می بایست این گونه 

مشكالت را به محض وقوع برطرف كنيم. 
 در قــدم دهم تمام اصول و اعمالی را كه در قدمهای قبلی فرا گرفته ایم، 
به طور كامل و مداوم در زندگی بــه كار می گيریم. روز را با تجدید تصميم 
 خود درباره زندگی بر اســاس خواست و مشّيت نيروی برتر شروع می كنيم 
 و این تجدید ميثاق مســائل روحانی را در صدر افكار ما قرار می دهد. حتی 
 با این حال، مرتكب اشــتباهاتی خواهيم شــد كه اكنون بــرای ما كاماًل 
 شــناخته شــده هســتند. اكنون می توانيم تقریبًا هر خطایی را از طریق 
 نواقص شخصيتی قدم ششم شناســایی كنيم، سپس با فروتنی، از خداوند 
 - بدان گونه كه او را درک می كنيم - استدعا می كنيم نواقص اخالقی ما را 
 برطرف كند. این درخواســت، همــان اهميتی را دارد كــه در قدم هفتم 

داشت! 
 در قدم دهم این گونه اقدامات را به شــكل منظــم انجام می دهيم. هر 
 روز ترازنامه خود را در نظــر ميگيریم و به موقعيت هایی كه اصول روحانی 
 را رعایت نكرده ایم، توجه می كنيم. آنگاه ســعی می كنيم دوباره بر اساس 
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این اصول عمل كنيم. مثاًلً اگر متوجه شــدیم مایليم از روی اجبار و بدون 
 عاقبــت بينی رفتار كنيم، بالفاصله بر اصــول روحانی تمركز می كنيم و بر 

طبق این موازین در مسير بهبودی خود به جلو پيش برویم. 
 بــا اینكه عادت دادن خود بــه انجام مرتّب این قــدم در ابتدا احتماالًً 
مشكل خواهد بود، ولی باید پشتكار داشته باشيم. می توانيم طی روز زمان 
معينی را به بررســی ارزشهای خود اختصاص دهيم، ولی هدف نهایی ما این 
اســت كه رفته رفته بتوانيم در تمام مدت روز اعمال خود را زیر نظر داشته 
باشيم. هر لحظه ســعی می كنيم از اعمال خودمان آگاهی بيشتری داشته 
باشــيم. باید برای كاركرد این قدم انضباط داشته باشيم و اگر این انظباط را 
مدتی رعایت كنيم، قدم دهم همچون نفس كشــيدن به یک عادت تبدیل 

خواهد شد. 
 منظور این نيســت به خود سخت بگيریم و با ســماجت در پی یافتن 
انگيزه ها و مشــكالتی باشيم كه در واقع شــاید وجود خارجی هم نداشته 
 باشــند؛ بلكه تنها الزم اســت به ندای وجدان خود گوش فرا دهيم و توجه 
كنيم به ما چه می گوید. زمانی كه احســاس ناراحتی می كنيم گوشه ای از 
 كار ما اشــكال دارد، باید بدان توجه كنيم. اگر مدتی است احساس گناه و 
 عصبانيــت می كنيــم، می توانيم بــا آن مقابله كنيــم. از این پس وقتی 
مســئله ای ما را آزار می دهد، آن را درک می كنيــم و اگر هم فوراً متوجه 
 نشــویم، معموال چندان طول نخواهد كشــيد. به محض آنكه احســاس 
 ناراحتی می كنيم، ســعی می كنيم عامل این ناراحتی را پيدا كنيم و هر چه 

سریع تر در مورد آن كاری انجام دهيم. 
 با اینكه ســعی می كنيم در تمــام طول روز آگاه باشــيم، ولی حالت 
دیگری نيز به آگاهی ما كمک می كند. می توانيم در پایان هر روز بنشينيم 
 و خيلی آرام بيندیشــيم در طــی آن روز چه اتّفاقاتــی پيش آمده و چه 
 عكس العمل هایی در مقابل آنها نشان داده ایم. گاهی راهنما به ما پيشنهاد 
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می كند قدم دهم خود را بنویســيم. می توانيــم از اطالعاتی كه در یكی از 
جزوه های NA به نام زندگی به روال برنامه وجود دارد، اســتفاده كنيم. در 
 این قدم نيز همان گونه ســؤاالتی را از خود می پرســيم كه در قدم چهارم 
 پرســيدیم. اما در اینجا تأكيد ما بر روی امروز اســت. به رفتار كنونی خود 
نگاه می كنيم و از خود می پرسيم آیا به ارزشهای خود احترام می گذاریم؟ 
 آیا امروز صداقت داشــته ایم؟ آیا احترام و عّزت نفس خود را در روابط خود
 با دیگران مورد مالحظه قرارداده ایم؟ آیا در حال پيشــرفت هستيم یا در 
 حال پس گرایی به الگوهای رفتاری ســابق خود؟ در واقع، تصویری كلی از 

وقایع روزمره خود در ذهن مجسم می كنيم. 
 برای ارزیابی وقایع یكــی از روزهای زندگی و یا حتــی تمام روزهای 
زندگی خود الزم اســت از فروتنی كه در قدمهای قبلی به دست آورده ایم، 
 مدد بجویيم. مسائل بســياری درباره خود فرا گرفته ایم: در گذشته چگونه 
با زندگی روبرو ميشــدیم؟ اكنون چگونه می خواهيم با زندگی روبرو شویم؟ 
واقعيت این اســت كه اقرار فروتنانه و بررسی منصفانه نقشی كه در زندگی 
خــود ایفاء كرده ایم، محتــاج به بهره گيری از بينشــی واال و خودآگاهی 

پيشرفته است. 
ممكن اســت در تشخيص اینكه كجا اشــتباه كرده ایم با مشكل روبرو 
 شــویم، چرا كه اغلب عادت كرده ایم حق را با خود بدانيم. مثاًل در مقطعی 
 از بهبودی، به جلســه اداری یک گروه می رویم و كاماًل مطمئنيم گروه چه 
كار باید كند. تمام جوانب امر را ســنجيده ایم و با تأكيد بسيار، عقاید خود 
 را در جلســه ابراز می داریم. آن قدر از صحت عقاید خود مطمئن هستيم 
 كه دیگر خود پسندی و غرور را در خود نمی بينيم. چشمان ما بسته است و 
نمی بينيم چگونه با احترام نگذاشــتن به عقاید دیگران به آنها و خود آزار 

می رسانيم. 
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اغلب اوقات، رفتار ما با ارزشــهای ما در تضاّد است. با این همه، انتظار 
 داریم بقيه بر طبــق معيارهای ما زندگی كنند. مثاًل اگر بشــنویم بقيه در
 حال غيبت كردن از شــخصی هســتند، دلخور می شــویم و خود را كنار 
 می كشــيم. بعد از این جریان برای مدتی احســاس مــی كنيم از دیگران 
 صالح تر و منزه تر هســتيم، تا آنكه چندی بعد متوجه می شویم خود ما نيز 
 دقيقًا مشــغول همان نوع غيبت كردن شده ایم. موقعيت های دیگری پيش 
 می آیــد كه احتمال دارد به شــّدت از دیگران انتقاد كنيــم. مثاًل از مردم 
 انتظارات زیادی داشــته باشيم، اما وقتی نوبت خود ما می رسد، انواع عذر و 
 بهانه ها را مــی آوریم تا دیگران را توجيه كنيم آن معيارها در مورد ما الزم 
 نيست! اگر احســاس كنيم دچار این قبيل دوگانگی ها و تردیدهای اخالقی 
شده ایم، می توانيم از اصول قدم دهم برای حل مشكل خود استفاده كنيم. 
در مواقعی از زندگی متوجه می شــویم در موقعيتی قرار گرفته ایم كه 
ظاهراً با ارزشــها و باورهای شــخصی ما مغایرت دارند. به عنوان مثال، اگر 
 اخيراً در شــركتی استخدام شده ایم كه كارفرما از ما انتظار دارد فعاليتهای 
 تجاری غيــر قانونی انجام دهيــم، در چنين موقعيت هایی ممكن اســت 
احساس ســردرگمی كنيم و ندانيم چه كاری باید انجام دهيم. تصميم گيری 
در این شــرایط برای اغلب ما مشكل خواهد بود: ممكن است وسوسه شویم 
یک تصميم عجوالنه بگيریم یا اینكه انتظار داشــته باشيم راهنما برای ما 
یک راه حل ســاده پيدا كند. اما دریافته ایم هيچ كس نمی تواند مشكل ما 
را حل كند. درســت اســت كه راهنما می تواند ما را راهنمایی كند، ولی در 
نهایت خود ما هســتيم كه باید با به كار گرفتن اصول برنامه، تصميم خود را 
 بگيریم و باز هم خود ما هســتيم كه باید جوابگوی وجدان خود باشيم. اگر 
 بخواهيم وجدانی آسوده داشته باشــيم، باید تصميم بگيریم چه چيزهایی 
 از لحــاظ اخالقی برای ما قابل قبول هســتند و چــه چيزهایی قابل قبول 

نيستند. 
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 تشــخيص اینكه چه زمان در اشــتباه هســتيم، كار آســانی نيست، 
 علی الخصوص مواقعی كه درســت در وســط مخمصه ای گير افتاده ایم. 
 معموالً وقتی عصبانی هســتيم، نمی توانيم با صداقت در مورد خود تصيميم 
 بگيریم. فقط خواســته ها و احتياجات مقطعی و فوری خود را می بينيم. در 
 چنين مواقعی راهنما احتماالً به ما پيشــنهاد مــی كند از آن بخش خاص 
زندگی خود ترازنامــه ای تهيه كنيم تا بتوانيم نقش خود را كه در آن بخش 
پيدا كنيم. اگر دوســتان انجمن متوجه شوند بر مبنای یک نقص شخصيتی 
 رفتار می كنيم، احتماالً آنها هم پيشــنهاد خواهند كرد با راهنما مشــورت 
 كنيم. روشــن بينی درباره آنچه راهنما و دوســتان NA به ما پيشــنهاد 
 می كننــد، گوش دادن به آنچه وجدان ما می گویــد و صرف مدتی وقت با 
 خداونــد خود در آرامش، همه و همه دیدگاه و برداشــت ما را روشــن تر 

و گسترده تر می كنند.  
هر زمان از اشــتباه خود آگاه شدیم - تفاوتی نمی كند پنج دقيقه، پنج 
 ســاعت یا پنج روز بعد از ماجرا باشــد - باید هر چه زودتر به خطای خود 
اقرار كنيم و هر صدمه ای را كه زده ایم، جبــران كنيم. در اینجا نيز دقيقًا 
 مانند قدم نهم متوجه می شــویم فرآیند اقرار به خطاها و عوض كردن نوع 

رفتارمان، آزادی شگرفی برای ما به ارمغان خواهد آورد. 
باید به همــان اندازه كه در زمان جبران خســارت در قدم نهم محتاط 
بودیم، در اینجا نيز وقتی به جبران مسائل جاری خود می پردازیم، احتياط 
كنيم. برای مثال، اگر متوجه شــدیم در جلسه ای با سكوت كردن و قضاوت 
 ذهنی در مورد ســخنان فردی دیگر، مرتكب عمل اشــتباهی شــده ایم، 
مسلمًاً الزم نيست به آن شــخص رجوع كنيم و به او بگویيم درباره اش چه 
فكــری می كردیم. در عوض، می توانيم از این پس صبر و تحمل بيشــتری 

داشته باشيم. 
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باید به خاطر بســپاریم قدم دهم، جد و جهدی یک طرفه و اقدامی برای 
 اعالم خطاهایمان نيســت. باید در مقابل هر گونه تمایل به انجام افراطی این 
قدم مقاومت كنيم و دائمًا در پی یافتن نواقص شــخصيتی خود نباشــيم. 
هدف از كاركرد قدم دهم این اســت كه تمایل داشته باشيم به افكار، رفتار 
 و ارزشــهای خود توجه كنيم و از آنها آگاهی پيدا كنيم و سپس به مواردی 
 كه بایــد تغيير دهيــم، توجه كنيم. بایــد درک كنيــم در اغلب اوقات 
 انگيزه های ما خوب هســتند و كارهای درســتی انجام ميدهيم. نواقص و 
 نكات مثبت شــخصيتی ما یكدیگر را حذف نمی كنند و مســلمًا در امور 
 روزمــره خود هم نكات مثبــت و هم نكات منفی شــخصيتی از خود بروز 

داده ایم. 
با كاركــرد این قدم، هدفهایی می یابيم كه اغلب در راســتای بهبودی 
 هســتند. وقتی می بينيم در بخش خاصی از زندگی خود از پيشروی هراس 
 به خود راه داده ایم، می توانيم مقداری ریســک كنيم و از نيروی برتر خود 
 شــجاعت الزم برای انجام این كار را بخواهيم. وقتــی می بينيم خودخواه 
بوده ایم، در عوض ســعی می كنيم در آینده از خود سخاوت بيشتری نشان 
دهيم. وقتی متوجه می شــویم در زمينه خاصی از زندگی عقب افتاده ایم، 
 دیگر الزم نيســت از خوف عدم موفقيت و بيم از آینــده اعصاب خود را 
 درهم بریزیــم. در عوض، می توانيم از اینكه خودشناســی پيدا كرده ایم، 
 شــكر گزار باشيم و به آینده اميدوار باشــيم. می دانيم كه با اجرای برنامه 

بهبودی كمبودها و نواقص ما تغيير خواهد كرد و رشد خواهيم كرد. 
 در نتيجــه كار كرد قــدم دهم موفق خواهيم شــد خــود را به طور 
 واقع بينانه تری بشناســيم. بســياری از ما، از آزادی و رهایی خود از قيد 
 انتظارات غير واقعی كه در نتيجه اقرار به خطاهای خود به دست آورده ایم، 
ســخن می گویيم. سابقًا احساســات ما همچون پاندول ساعت دائمًاً ازیک 
 نهایت به نهایت دیگــر تغيير پيدا می كرد، یعنی یا احســاس می كردیم
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وضعيت ما از همه بهتر اســت و یا احســاس بی ارزش بودن می كردیم. اما 
 اكنون تعادلی پيدا كرده ایم كه باعث می شــود برای خود ارزش بيشــتری 
قائل شــویم. مدتهاســت نكات مثبت خود را نادیده گرفته ایم، اما كار كرد 
 قدم دهم ما را دوباره متوجه ارزشــهای خود می كند و اميدواری ما نسبت 
به زندگی امروز و آینده به نهایــت افزایش می یابد. اكنون ما خود را همان 
گونه كه واقعًا هســتيم، می بينيم. صفات خوب خود را همراه با نواقص خود 
 پذیرا می شــویم و می دانيــم با كمک نيرویی برتر، تغييــر یافتن برای ما 
 امكان پذیر است. به انسانی تبدیل می شویم كه می بایست باشيم:  انسانی با 

مشخصات كامل یک انسان. 
تمام ما به ابراز محبت و توجه دیگران احتياج داریم، ولی این مســئله 
بدین معنا نيســت كه برای آنچه تنها در درون خود ما یافت می شــود، به 
دیگران وابسته شــویم. می توانيم به انتظارات غير منطقی خود از دیگران 
خاتمه دهيم و در عوض، در روابط خود بيشــتر از خود مایه بگذاریم. روابط 
 خصوصی، دوســتی ها و برخوردهای ما با اعضای خانواده، همكاران و حتی 
 آشــنایان دســتخوش تغييراتی عميق شــده اند. اكنون به ميل خود از 
 همنشــينی با دیگران لذت می بریــم، چرا كه اكنون تنهــا به خود فكر 
 نمی كنيم. باالخره در می یابيم تمام ترفندهایی كه برای دور نگاه داشــتن 
 مــردم از خود اختراع كرده بودیم، غير ضروری هســتند و در اغلب اوقات 

دليل اصلی مشكالت ما در روابط ما بوده اند. 
 سالم تر شــدن روابط ما نشــان ميدهد كيفيت زندگی ما به نوع قابل 
 توجهی بهتر شده اســت. این تغييرات با اینكه ظاهرا به چشم نمی آیند و 
 نامحسوس هســتند، ولی معرف تغييرات عميقی هستند كه در درون ما به 
 وقوع پيوسته اســت. دیدگاه ما نسبت به زندگی كاماًل تغيير یافته است. در 
 مقایسه با ارزشــهای روحانی كه امروز برای ما عزیز هستند، مسائلی مثل 
 "شــيک به نظر آمدن" یا مال اندوزی كم اهميت شده اند. با شناخت ارزشها 
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 در قدم دهــم، دریافته ایم كه باید برای بهبــودی و رابطه خود با خداوند، 
بيشتر از هر چيز دیگری ارزش قائل شویم. 

اغتشاش درونی كه سالها ما را رنج می داد، كاهش می یابد و دوران آرامش 
حقيقی ما طویل تر می شود. در طول این مدت، حضور خداوند را در زندگی 
خود احســاس می كنيم. به گونه ای ملموس از وجــود او در كنار خود آگاه 
 می شــویم و برای یافتــن راههایی برای حفظ و بهبــودی رابطه خود با او 
 آماده هســتيم. از آنجا كه در زندگی خود به دنبال هدف و جهت هستيم، 

قدم یازدهم را آغاز می كنيم. 

 



قدم یازدهم
 » ما از راه دعا و مراقبه، خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند ، بدان گونه 

 كه او را درک می كردیم ، شده و فقط جویای آگاهی از خواست و اراده او برای خود 

و قدرت اجرایش شدیم.«

 طی دوران بهبــودی، مهم ترین چيزی كه با كار كرد قدمها به دســت
 مــی آوریــم موفقيت ما در برقــراری ارتبــاط با خداوند اســت. نتيجه
 كوشــش های اوليه ما تصميمی بود كه در قدم ســوم موفق به گرفتن آن
 شــدیم و پس از آن به كار كرد بقيه قدمها پرداختيــم. هدف از طرح این 
قدمها از ميان برداشتن موانعی اســت كه بين ما و خداوند وجود دارند. در 
نتيجه، اكنون می توانيم به طور مســتقيم از محبت و راهنمایی نيروی برتر 

خود در زندگی برخوردار شویم. 
 در مــورد اكثر ما، ویژگی هــای بيماری ما و كارهایــی كه طی دوران 
اعتياد فعال خود انجام داده ایم، ما را از نيروی برتر جدا كرده اســت. افكار 
وسوســه آلود، اعتقاد به وجود نيرویی برتر از خود را برای اكثر ما مشــكل 
 ســاخته بود، چه رســد به اینكه با چنين نيرویی رابطه ای آگاهانه برقرار 
كنيــم. وقتی به زندگی خــود نگاه می كردیــم، در آن هدفی نمی دیدیم. 
هيچ چيز نمی توانســت احســاس تهی بودن را در ما از بين ببرد و به نظر 
 می رسيد وجه مشتركی با دیگران نداریم. در دنيایی پهناور احساس تنهایی 
 می كردیم و فكــر می كردیم به غير از آنچه به دید محدود ما می رســيد، 

چيزی وجود ندارد.
 با این همه، وقتی بهبــودی خود را آغاز می كنيم، متوجه می شــویم 
 افكار وسوسه آلود ما كاهش یافته و آگاهی ما از وجود نيرویی برتر افزایش 
 یافته اســت. به تدریج دریافته ایم تنها نيســتيم و هرگز هم نبوده ایم. با 
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كاركرد قدمهای قبلی، تاكنون موفق شــده ایم رابطه ای آگاهانه با خداوند 
 خــود برقرار كنيم و بدین وســيله به جدایی و انزوای خــود پایان دهيم. 
اكنون در قدم یازدهــم، می خواهيم رابطه آگاهانه خود را با خداوند خود از 

طریق دعا و مراقبه بهتر نمایيم. 
 بســياری از ما با درک مفهوم "دعا كردن برای دســت یافتن به قدرت 
 اجرا" در قدم یازدهم مشــكل داشــتيم. در نگاه اول به نظر می رسد این 
 مســئله با اساســی ترین مفهوم برنامه ما، یعنی اقرار به عاجز بودن مغایر 
 است. اما اگر به قدم اول دقت بيشــتری كنيم، خواهيم دید در این قدم در 
 مقابل اعتياد خود عاجــز بودیم - نه آنكه به ما قدرت داده نخواهد شــد 
 خواســت خداوند خود را به اجرا در آوریم. ما قــدم اول را با یک وضعيت 
 عجز شــروع كردیم؛ در مقابل اعتياد خود عاجز بودیــم و در نتيجه قادر 
نبودیم هيچ اراده ای مگر اراده خود را به اجرا در آوریم. این مســئله بدین 
 معنی نيســت كه در قدم یازدهم در مقابل اعتياد خود قدرت پيدا خواهيم 
 نمــود، بلكه در ایــن قدم، برای دســتيابی به نوع خاصــی از قدرت دعا 

می كنيم: قدرت به انجام رساندن خواست خداوند. 
 ما دیگر از رشــد روحانی خود غافل نمی شویم، چرا كه متوجه شده ایم 
 پيمودن این مســير برای اســتمرار آرامش ماضروری اســت. احتماالًً در 
 ابتدای بهبودی خود، قدمها را به این دليل كار كردیم كه رنج می كشــيدیم 
 و می ترســيدیم اگر به آنها توجه نكنيم، دچار لغزش شویم. اما اكنون این 
 انگيــزه چندان در ما قوی نيســت، بلكه انگيزه اصلی مــا، عالقه به ادامه 

بهبودی است. 
تمایل ما نســبت به بهبودی نشان می دهد تسليم ما كامل تر شده است 
 و به مرحله ای رسيده ایم كه واقعًا باور می كنيم خواست و اراده نيروی برتر 
 بهتر از اراده خودمان اســت. اكنون عادت كــرده ایم به جای خراب كردن 
 اوضاع و ســعی در حل مسائل به شــكل دلخواه، از خود بپرسيم خواست 
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نيروی برتر در زندگی از ما چيســت؟ دیگر به اراده خداوند به عنوان چيزی 
 كه بایــد آن را تحّمل كنيم، نــگاه نمی كنيم. برعكس، آگاهانه كوشــش 
می كنيم خواست خود را با خواست نيروی برتر منطبق كنيم و ایمان داریم 
 با این كار، خوشــحالی و آرامش بيشــتری خواهيم داشــت. تسليم یعنی 
اعتقاد قلبی به جایزالخطا بودن انسان و تصميم خالصانه برای اتّكا كردن به 

نيرویی برتر از خود. 
 اما ميدانيم تنها با تســليم شــدن بهبودی پيدا نمی كنيــم، بلكه با 
 اقداماتــی كه به انجام می رســانيم، بنــای بهبودی خود را بر تســليم 
 می گذاریم، یعنی عينــًا همان كاری كه در قدمهای قبلی هم انجام داده ایم. 
 در قــدم دهم، بــه تمریــن روزانه "انضبــاط" در زندگــی روحانی خود 
 می پردازیم. در قدم یازدهم، با پشــتكار و اعتماد بــه نفس، به تمرین این 
 اصل ادامــه ميدهيم. دعــا و مراقبــه را در صدر اولویتهــای خود قرار 
 می دهيــم و تصميم می گيریم دعا و مراقبه، مثل خوردن و خوابيدن، جزیی 
 الینفک از زندگی مــا گردد. بعد از این تصميم گيــری، نظمی را كه الزمه 

انجام موفقيت آميز این تصميم است، به كار می گيریم. 
 بــرای كاركرد این قدم باید شــجاعتی را كه در قدمهای قبلی كســب 
 كرده ایم، بيشــتر كنيم. با اینكه شــجاعتی كه در تهيه ترازنامه و ارزیابی 
 شــخصی از خود به خرج دادیم، فراتر از تمام تجربيــات قبلی ما بود، اما 
 اكنون به نوع دیگری از شــجاعت نياز داریم. شــجاعتی الزم داریم تا به 
 زندگــی خود با پيروی از اصول روحانی ادامــه دهيم، حتی اگر از نتایج آن 
 وحشــت داریم. بــدون توجه به ترس خــود، آنچه الزم اســت به انجام 
 می رسانيم و از منبع الیزال شــجاعتی كه در اثر برقراری ارتباط با نيروی 

برتر به وجود آمده، مدد می گيریم. 
 با این همه بحثی كه در مورد خداوند شــد، احتمــال دارد بعضی از ما 
 دوباره احســاس ناراحتی كنيــم و فكر كنيم اآلن همــان "بخش مذهبی" 
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 برنامه كه انتظار داشــتيم، شروع می شود. شاید بعضی از ما حتی فكر كنند
از این به بعــد راهنما به ما خواهد گفت بــه روش مخصوصی دعا و مراقبه 
 نمایيم. قبل از اینكه در این افكار زیاده روی كنيم، به یاد آوردن مســئله ای 
 اساســی درباره اصول بهبــودی در معتادان گمنام ضروری اســت: آزادی 
 مطلق و غير مشــروط ما در باور و انتخاب هر نيروی برتر و البته مجاز بودن 
 به برقراری ارتبــاط با آن نيروی برتر به هر نوعی كه با عقاید شــخصی ما 
مطابق باشــد. با اینكه اكثر ما از یک مذهب سنتی پيروی می كنيم، اما به 
 ندرت در جلســات از عقاید خاص مذهبی ذكری به ميان آورده می شــود. 
 اعضای ما حق دارند هر گونه دركی از مســائل روحانی داشــته باشند و ما 
 بــرای عقاید این افراد احترام قائل می شــویم. در ضمــن، باهر چيزی كه 

احتمال دارد به پيام روحانی ما درباره بهبودی لطمه بزند، مقابله می كنيم. 
 در جّو دلگرم كننده جلســات، اكثر ما متوجه می شــویم كنار گذاردن 
عقاید از پيش شــكل گرفته ما درباره نوع درســت دعا كردن یا مراقبه كار 
 آســانی اســت. البته اینكه این روش خود را پيدا كنيم هم مسئله دیگری 
 اســت. شــاید راجع به دعا كردن یا مراقبه كردن اطالعاتی داشته باشيم و 
 بدانيم كه دعا كردن زمانی اســت كه با نيرویی برتــر صحبت می كنيم و 
مراقبه زمانی است كه به پاســخ نيرویی برتر گوش فرا ميدهيم. اما اكثر ما 
 احتماالً از روشــهای مختلفی كه بدین منظور وجــود دارد، آگاهی نداریم. 
تحقيق در مورد تمامی این روشــها و آزمایش آنها مشكل و مستلزم صرف 
 وقت زیادی است. روش صحيح برای هر یک از ما تنها از طریق روشن بينی 
و اقدام به عمل مشخص خواهد شــد. ممكن است قبل از اینكه به انتخاب 
 مورد نظر خود برسيم، انواع روشــها را آزمایش كنيم تا باالخره یكی را كه 
 بيشــتر با طبيعت ما ســازگاری دارد، انتخاب نمایيم. اگر روشهای مختلف 
 دعــا و مراقبه را امتحان كردیم و همه آنها به نظر ما عجيب آمد، یكی از آن 
 روشــها را انتخاب می كنيم و به طور مرتب ادامه ميدهيم تا سرانجام به آن 
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عادت كنيم. بسياری از ما دستچينی از روشــهای موجود را از انواع منابع 
برمی گزینيم و از روشــهایی كه بيشترین آرامش، ارتباط و تنویر را برای ما 

ایجاد می كند، استفاده می كنيم. 
 ما در مســيری روحانی قرار گرفته ایم كه منتهی به درک و شــناخت 
بهتر ما از نيروی برتر خواهد شــد. از زبان بسياری از دوستان خود درباره 
 شعف عظيمی كه طی این مســير داشــته اند، مطالب زیادی شنيده ایم. 
 مطمئنًا می توانيم از بقيه اعضای انجمن یا حتی افرادی كه در حال پيمودن 
 مسيری روحانی هستند، كمک بخواهيم. پيدا كردن این افراد و درخواست 
 راهنمایــی از آنها به ما كمک خواهد كرد جوابهای خــود را پيدا كنيم. اما 
 اســتفاده از تجربيات دیگــران در این موارد، مــا را از اینكه دنبال تجربه 
 شخصی خود باشــيم، معاف نخواهد نمود. ممكن است دیگران فقط بتوانند
راه خود را به ما نشــان دهند و درباره شــعف و تغييرات عظيمی كه باعث 
گسترش دیدگاهشان شــده، با ما صحبت كنند. با این همه، اكثر ما متوجه 
ميشــویم مســير روحانی هر یک از افراد با یكدیگر متفاوت است و باید 
 چگونگی ســفر خود را با روش خاص خود مطابقــت دهيم. در پایان صالح 
خود را در لحظــات برقراری ارتباط با نيروی برتر مــی یابيم. تجربه ای كه 
 دیگران داشــته و برای ما بازگو می كنند، فقط در حد تجربه است و جواب 

نهایی اسرار زندگی نيست. 
برداشــت ما از نيروی برتر، از طریق دعا و مراقبه رشد و تغيير می یابد. 
متوجه می شــویم اگر بخواهيم از نيروی برتر خود درک و برداشــت ثابتی 
 داشــته باشــيم، تعریف ما از او بسيار محدود كننده اســت. اگر به خاطر 
بياوریم، این كار ما درست شــبيه یكی از كارهای قبلی ماست: در گذشته 
دیگران را به طور نســنجيده به گروههایی تقســيم می كردیم و برای آنها 
 جایگاه ثابتی قائل ميشــدیم. با این كار، دیگر نمی توانســتيم شــناخت 
 عميــق تری از این افــراد پيدا كنيم. به همين دليل، اگــر در ذهن خود از 
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نيروی برتر تصویر ثابتی بســازیم و او را در یک قالب فكری محدود كنيم، 
فرصتهای بيشماری را از دســت خواهيم داد. به محض آنكه تعریف مطلق 
 و ثابتی را برای نيروی برتر خود پيدا كنيم، رشــد روحانی ما متوقف خواهد 

شد. 
 بــرای كار كرد قدم یازدهم، عالوه بر روشــن بينی كه عاملی بســيار 
 ضروری اســت، باید فعاالنه خواستار آگاهی از خواست خداوند برای خود و 
 قدرت به انجام رســاندن آن باشــيم. به هنگام دعا از خداوند می خواهيم 
ایــن آگاهی را به ما عنایت فرماید. حال تفاوتــی نمی كند دعای ما از فرط 
 استيصال و نااميدی باشــد یا اینكه با آرامش از خداوند استدعا كنيم ما را 
راهنمایــی كند. اطمينان داریم اگر به طور مرتب از خداوند اســتدعا كنيم 

خواست خود را برای ما آشكار نماید، تالش های ما بی نصيب نخواهد ماند. 
باید به خاطر بســپاریم قدم یازدهم از ما ميخواهد فقط برای آگاهی از 
 خواســت خداوند و قدرت به انجام رســاندن آن دعا كنيم. همان گونه كه 
 ذهــن خود را باز كردیم و از محدود كردن برداشــت خــود از نيروی برتر 
دوری جســته ایم، حد و مرزی نيز برای آنچه فكر می كنيم خواست خداوند 
برای ما خواهد بود، قائل نمی شــویم. با اینكه در بسياری از موارد وسوسه 
 می شویم برای رســيدن به چيز خاصی دعا كنيم، ولی اگر خواهان رسيدن 
به پاداشهای قدم یازدهم هستيم، باید از این خواسته ها چشم پوشی كنيم. 

دعا كردن برای یافتن راه حل مشكلی خاص مؤثر نخواهد بود. 
 برای مثال، شــاید در مقطع خاصی از زندگی احســاس ناراحتی كنيم، 
ولی هر چه سعی می كنيم علت آن را پيدا نمی كنيم. بعد از چند دقيقه دعا 
و نيایش، ناگهان به فكرمان می رسد تمام مشكالت ما از یكنواختی شغل و 
 سخت گيری رئيس ما ناشی گردیده اســت. به احتمال زیاد خود را متقاعد 
می كنيم كه این فكر از طرف خداوند به ما الهام شــده است. ما افراد معتاد، 
 وقتی این افكار به ذهنمان می رســد، به شــدت به آنها تكيه می كنيم و با 
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عجله شــغل خود را رها می كنيم. مثالی كه زدیم شاید افراطی به نظر رسد، 
 ولی منظور ما این اســت كه وقتی تنها برای اطالع از خواست خداوند برای 
 خود و قدرت به انجام رســاندن آن دعــا می كنيم، مــی توانيم با هوا و 
هوســهای موقتی و افكار خرافاتی دوران اعتياد خود مقابله كنيم. معموالً 
 خواســت نيروی برتر به طور ناگهانی به اطالع ما نمی رسد، بلكه این آگاهی 

با بيداری تدریجی حاصل از دعا و مراقبه مداوم به دست می آید. 
كاركرد قدم یازدهم مســتلزم داشــتن انضباط روزانه برای انجام دعا و 
مراقبه اســت. این انضباط، تعهد ما را نســبت به ادامه زندگی خود به روال 
 جدید، تقویت رابطه خود با نيروی برتر و به طور كلی بهبودی، اســتحكام
 می بخشــد. از طریق تمرین و پيگيری روزانه و بــا لطف و رحمت خداوند، 
 آزادی نامحدودی را احســاس خواهيم كرد. تجربه نشان داده است پشتكار 
 و انضباط در دعا و مراقبه باعث می شود خوشبختی و آرامش روحی را حق 

مسلم خود بدانيم. 
 می دانيم قطــع نظر از موفقيت یــا عدم موفقيت مــادی، می توانيم 
احساس رضایت داشته باشــيم. می توانيم پولدار یا بی پول، همراه شریک 
 زندگی یا بدون او، مردم ما را قبول داشــته باشــند یا نداشته باشند، . . . 
احساس خوشبختی و رضایت داشــته باشيم. به تدریج می فهميم خواست 
خداوند برای ما این است كه بتوانيم شرافتمندانه و محترمانه زندگی كنيم، 
 خود و بقيه را دوســت داشته باشيم، خوشــبخت باشيم و بتوانيم از محيط 
 زندگی خــود لذت برده، زیبایی هــا و خوبی های آن را مشــاهده كنيم. 
 باالترین آرزوها و رؤیاهای ما در زندگــی به وقوع می پيوندند. این هدایای 
 بی قيمت دیگر خارج از دســترس ما نيســتند و در واقع ذره ای از همان 

خواست خداوند برای ما هستند. 
 به پاس قدرشناســی، اكنــون تنها برای دریافت قــدرت جهت انجام 
 مشّيت خداوند در زندگی خود دعا نمی كنيم، بلكه به تدریج راههایی برای
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خدمتگزاری، كمک به نجــات یک معتاد دیگر از اعتياد و رســاندن پيام 
 بهبودی پيدا می كنيــم. بيداری روحانی برای ما آرامش روحانی، عشــق 
 سرشار و آزادی شــخصی را به ارمغان آورده است. با دانستن اینكه فقط با 
 به مشــاركت گذاشــتن این هدیه گرانبها با دیگران می توانيم آن را برای 

خود حفظ كنيم، قدم دوازدهم را آغاز می نمایيم. 



قدم دوازدهم
» با بیداری روحانی حاصل از كاركرد این قدمها، ما كوشیدیم این پیام را به معتادان 

برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا در آوریم.«

 در حقيقت، قدم دوازدهم دربرگيرنده تمامی قدمهاســت. باید از آنچه 
كــه در یازده قدم قبلی آموخته ایم، برای رســاندن پيام و نيز به كار بردن 
 اصول بهبودی در تمام امور زندگی، اســتفاده كنيــم. هر یک از قدمها چه 
به صورت جداگانه و چه به طور دســته جمعی در به وجود آمدن این تغيير 
 خارق العاده كــه ما به آن یک نوع بيداری روحانی مــی گویيم، تأثيرگذار 

بوده اند. 
 بســياری از ما از چگونگی به وجود آمدن این بيــداری روحانی متحّير 
شــده ایم. آیا یكباره و ناگهانی به وقوع پيوسته است و یا به تدریج در طی 
یک مدت طوالنی صورت گرفته اســت؟ با اینكه تجربيات كاماًل متفاوتی در 
مورد چگونگی به وقوع پيوستن این بيداری روحانی داشته ایم، ولی همگی 

اتّفاق نظر داریم این بيداری از كاركرد قدمها حاصل شده است. 
بيداری ما پيشــرونده بود و با یک جرقه آگاهی در قدم اول شروع شد. 
 پيــش از آنكه حقيقت را در مــورد اعتياد خود اقرار كنيــم، در تاریكی و 
 ظلمت ناشــی از انكار حقيقت به ســر می بردیم. اما وقتی تسليم شدیم و 
اقرار كردیم به تنهایی قادر به متوقف كردن اعتياد خود نيســتيم و اميدی 
برای آینده ای بهتــر نداریم، پرتو نوری آن تاریكی را شــكافت و بيداری 

روحانی ما از همان جا آغاز گشت. 
 با اینكــه یكایک ما از بيــداری روحانی تجربه متفاوتــی داریم، ولی 
 بعضی از تجربيات ما مشترک اســت و حتی عموميت دارد. فروتنی یكی از 
 آن صفاتی اســت كه تقریبا تمام كسانی كه بيداری روحانی یافته اند، آن را 



113قدم دوازدهق

تجربه نموده اند. وقتی چشــمان ما به این حقيقت باز شد كه نيرویی برتر از 
ما وجود دارد، برای اولين بار فروتنــی را تجربه كردیم. وقتی فهميدیم كه 
 در تالش برای بهبودی تنها نبوده ایم، كاماًل شــگفت زده شدیم. قدم دوم 
 برای ما به عنوان نخســتين روزنــه اميدواری بود. آن روزنــه اميد اثری 
كار آمد و نيرومند بر روح نااميد ما گذاشــت و بهانه ای را برای ادامه مسير 

بهبودی مهّيا كرد.
 اشــتياق و تمایل ما برای یک زندگی متفــاوت، ما را برانگيخت در قدم 
 ســوم با تمام وجود تسليم شــویم. نه تنها اقرار نمودیم نمی توانيم اعتياد 
 خود را كنتــرل كنيم، بلكه یک مرحله جلوتر رفتيــم و درک كردیم بهتر 
 اســت اراده و زندگی خود را به مراقبت نيروی برتر بســپاریم و در اثر این 
 اقرار به باالترین قدرت خود دســت یافتيم، طی كار كرد قدم سوم به تدریج 
 درک كردیم به منبع نامحدود نيروی برتر خود دســت یافته ایم. این منبع 
 می توانســت تمامی ویژگی های الزم برای شــفای روحانی را در اختيار ما 

بگذارد.
 از جمله این ویژگيها شــجاعت مــا برای كاركرد قدم چهــارم بود. با 
اینكــه بقيه اعضای مهربان NA به ما اطمينان می دادند نوشــتن ترازنامه، 
 پــاداش روحانی خوبی در پی خواهد داشــت، اكثر مــا از فرآیند ارزیابی 
 شــخصی كه الزمه كاركرد این قدم بود، واهمه داشــتيم. بــا اینكه هنوز 
می ترســيدیم، اما تجربه بقيه معتادان در حال بهبودی را باور كردیم و قدم 
چهارم را برداشــتيم. بعد از پایان ترازنامه، رشــد روحانی را تجربه كردیم. 
روحية ما به دليل داشــتن صداقت روز به روز قوی تر می شد. شكل گيری 
 ارزشهای بســيار مهم شــخصيت ما، تنها یكی از نتایج مثبت قدم چهارم 

بود. 
اقــرار ما در قدم اول به دليل درماندگی و اســتيصال صورت گرفت. اما 
 اقراری كه در قدم پنجم نمودیم، داوطلبانه انجام پذیرفت. با آشــكار نمودن 
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خصوصی ترین اســرار وجود خود در حضور شخصی دیگر توانستيم خود را 
 باور نموده و به دیگران اعتماد پيدا كنيم. با محبت بی قيد و شــرط خداوند 
 و اســتقبال گرم راهنما توانســتيم درباره خود ســخت قضاوت نكنيم. با 
 آگاهــی از چگونگی دقيق خطاهایمــان، فروتنی بيشــتری پيدا كردیم. 
به تدریج فهميدیم فروتنی با ذلّت تفاوت بســياری دارد و این احساسات با 

یكدیگر فرق دارند و نمی توانند به طور همزمان در ما بروز كنند. 
 آگاهی از چگونگــی دقيق خطاها و نواقص شــخصيتی خود و فروتنی 
برخواسته از این آگاهی، اشــتياق ما را برای تغيير یافتن ضمن كاركرد قدم 
 ششــم دوچندان كرد. با اینكــه بعضی از ما هنوز در مورد تســليم كردن 
نواقص شــخصيتی خود دلهره داشتيم، اما ســرانجام با ایمان و اعتماد به 
خداوند مهربان بر ترس خود غلبــه كردیم. اعتماد و ایمان - دو عامل مهم 
 بيداری روحانــی - ما را برای تأثيرگذاری نيروی برتــر بر زندگيمان كاماًل 

آماده كردند. 
درخواســت آگاهانه ما از خداوند جهت كمــک در كار كرد قدم هفتم، 
 مرحله مهمی در بيداری روحانی ما بود. این درخواســت، نشانه ملموسی از 
 تغييــرات بزرگ روحانی در مــا بود. در اینجا فهميدیم نيــروی برتر واقعأ 
 می تواند تغييرات چشــمگيری در زندگی ما ایجاد كنــد. از آنجا كه برای 
 رهایی از نواقص شــخصيتی خود دعا كردیم و تا حدودی نيز این رهایی به 

ما عطا گشت، سرانجام از اثرات ارزشمند معجزه بهبودی بهره مند شدیم. 
 با اميد به تداوم آزادی در زندگی، قدم هشــتم را برداشــتيم تا بفهميم 
 در دوران اعتياد فعال خود چه بر ســر دیگران آورده ایم. در اینجا هم، باز
  متوجه شــدیم با آمادگــی روحانی حاصــل از كاركرد قدمهــای قبلی، 
می توانيم در رویارویی با درد و پشيمانی ناشی از نوشتن اسامی كسانی كه 
به آنها صدمه زده بودیم، تاب مقاومت داشــته باشيم. تمایل ما برای جبران 
 نمودن خسارت از تمام آنها باعث شــد هر چه بيشتر از افكار وسوسه آلود 
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خود رهایی پيدا كنيم. برای مــا دیگر بهبودی در تأمين منافع خود خالصه 
 نمی شــد. افق دید ما از مرز مســائل زندگی شــخصی خود فراتر رفته و 
 كوشــش های ما در مسير بهبودی ســخاوتمندانه تر و ایثارگرانه تر شد و 

حس همدردی با دیگران در ما پرورش یافت. 
وقتــی در قدم نهم به طی مراحل جبران خســارت پرداختيم، به خوبی 
 متوجه شــدیم این امر باعث رشد بيشــتر ما از لحاظ روحانی شده است. 
 اكنون فروتنی مــا در نتيجه فهم جدیدی كه از احساســات دیگران پيدا 
كرده بودیم، عميق تر شــده بود. در نتيجه افزایش ظرفيت ما در بخشيدن 
 خود و دیگران، خودباوری و عّزت نفس ما بيشــتر شد. حس سخاوتمندی و 
 بخشش در ما تقویت شــد و از همه مهم تر، از گذشــته خود رهایی پيدا 
كردیم و با آزادی كامل توانســتيم در زمان حال زندگی كنيم و به این دنيا 

احساس تعلق كنيم. 
 تمریــن رعایت نظم و انضباط در قدم دهم بــه ما اطمينان داد همچنان 
بــه روح در حال بيداری خود جان تازه ای بدميم و زندگی جدیدی را تجربه 
 كنيم. با جدیت و به طــور مداوم، معيارها و ارزشــهای نویافته خود را در 
 زندگی به كار گرفتيم و هر چه بيشــتر به تمرین آنها پرداختيم، اهمّيت آنها 
در زندگی ما آشــكارتر شد. دریافتيم اگر گســترش رشد روحانی را كانون 
 توجه خــود در زندگی قرار دهيم، تمام مســائل دیگــر زندگی ما به طور 

طبيعی و آن گونه كه انتظار می رود، پيش خواهند رفت. 
 توجه ما به رشــد روحانی، ســرانجام ما را به قدم یازدهم رســانيد. تا 
همين جای برنامه قویًا متوجه وجود نيرویی پرقدرت در زندگی خود شــده 
بودیم؛ نيرویی كه می توانســت ســالمت عقل را به ما باز گرداند و نواقص 
اخالقی ما را برطرف كند. وقتی متوجه شــدیم با این كمكها، محبت عميقی 
به ما ابراز می گردد، شــروع به درک هر چه عميق تر سرشت نيک نيروی 
 برتــر خود نمودیم. آن خــالء روحانی كه در ابتدای بهبــودی در درون ما 
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 وجود داشــت، اكنون با سپاسگزاری، عشق مطلق و اشتياق برای خدمت به 
 خداونــد و مخلوقاتش پر گردیده اســت. به طور قطع بيــداری روحانی را 

تجربه كرده ایم. 
متوجه شــده ایم ابراز قدرشناسی و به اجرا در آوردن اصول بهبودی در 
تمام زمينه های زندگی، از مسائل اساسی و الزم برای شكوفایی و گسترش 
این بيداری روحانی اســت. اما این كارها فقط برای تضمين تداوم بهبودی 
نيســت؛ زیرا معتادان گمنام یک برنامه خودمحور نيست. در حقيقت، روح 
 قدم دوازدهم از اصل ایثار و خدمت به دیگران بنيان گرفته اســت. توجه به
 این اصل در رســانيدن پيام ـ چه برای رشــد روحانی خــود و چه برای 

كسانی كه پيام ما را دریافت می كنند ـ حائز اهميت است. 
 قدم دوازدهم از یک جنبه تناقض آميز برخوردار اســت: هر چه بيشتر 
 به دیگران كمک می كنيم، در واقع بيشــتر به خــود كمک می كنيم. برای 
مثال، اگر متوجه شــویم دچار مشكل شده ایم و ایمان ما دچار تزلزل شده 
اســت، كمتر اقدامی به اندازه كمک به یک معتاد تازه وارد، در روحيه ما به 
سرعت تأثير مثبت خواهد گذاشــت. در این برنامه، اقدامی سخاوتمندانه 
معجزه می كند، خوداندیشی را در ما نابود می كند و باعث می شود در مورد 
مشكالتی كه قبال الینحل به نظر می رسيد، دیدگاه روشن تری پيدا نمایيم. 
هر بار به شــخص دیگری می گویيم »برنامه معتادان گمنام مؤثر است«، باور 

ما نسبت به برنامه تقویت می شود. 
بســياری از ما وقتی به خدمت در معتادان گمنام كمر می بندیم، دلمان 
 می خواهــد همان گونه خدماتــی را ارائه دهيم كه خود مــا در بدو ورود 
دریافــت می كردیم. مثاًل بعضی از ما كه اولين تماســمان با برنامه از طریق 
خطوط تلفنی ميســر شده، بعدها تمایل پيدا كرده ایم در بخش پاسخگویی 
 تلفنها خدمت كنيم. بعضی دیگر از ما عالقه داریم در بيمارســتانها، مراكز 
 باز پروری یا زندانها خدمت كنيــم؛ زیرا در این گونه مكانها بود كه برای بار 
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 اول پيام NA  را شنيدیم. قطع نظر از نوع خدمتی كه انتخاب كرده ایم، باید 
 به خاطر داشــته باشــيم دليل خدمتگزاری ما، انجام هــدف اصلی یعنی

رساندن پيام است. 
 اكنون باید از خود بپرســيم ســعی در رســاندن چه پيامی داریم؟ آیا 
پيام این اســت كه دیگر هرگز مجبور به مصــرف مواد مخدر نخواهيم بود؟ 
آیا پيام این اســت كه به دليل بهبودی، دیگر كاندیــدای منتخب زندانها، 
تيمارســتانها و مرگ زودرس نخواهيم بود؟ آیــا این پيام نوید می دهد هر 
 معتادی می تواند از بيماری اعتياد بهبودی حاصل كند؟. . . بسيار خوب، پيام 
 ما همه این موارد و چند مورد دیگر اســت. پيام ما این اســت كه با به كار 
گرفتــن اصول قدمهای دوازه گانه بيداری روحانی پيدا كرده ایم. هر آنچه از 
ابتدا تا این مقطع از بيداری روحانی خود برداشــت كرده ایم، در واقع همان 

پيامی است كه به معتادان جویای بهبودی می رسانيم. 
روشهای رساندن پيام از ســوی ما همانند اعضای NA گوناگون هستند. 
با این همه، چند دســتورالعمل اساسی وجود دارد كه برای ما به عنوان یک 
انجمن، مفيد است. اول و مهم تر از همه آنكه، ما تجربه، توانایی و اميدهای 
 خود را بــا بقيه اعضا در ميان می گذاریم. به عبــارت دیگر، از تجربه خود 
 ســخن می گویيم، نه از نظراتی كه از منابع دیگر شــنيده ایم. همچنين، 
تجربه شــخصی خود را در ميان می گذاریم، نه تجربيات شخصی دیگران. 
 وظيفه نداریم به شــخصی كه جویای بهبودی است بگویيم كجا كار كند، با 
 چه كســی زندگی كند، چگونه فرزندانش را بزرگ كند، یا از هر مســئله 
 دیگری كه خارج از زمينه تجربه شــخصی ما در بهبودی اســت، ســخن 
 بگویيم، ممكن است، شخصی كه می خواهيم به او كمک كنيم، واقعًاً در این 
 گونه موارد مشــكل داشــته باشــد. در این مواقع، بهترین كمكی كه از ما 
 ســاخته است، در ميان گذاردن تجربيات شــخصی خود با او در این موارد 

خاص است، نه به عهده گرفتن مدیریت زندگی او. 
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دستيابی به روشی شــخصی برای رساندن پيام، تنها یک شرط دارد: ما 
 باید خودمان باشــيم. هر كدام از ما یک شخصيت منحصر به فرد داریم كه 
 قطعــًا برای بســياری جالب اســت. بعضــی از ما از حس شــوخ طبعی 
برخورداریم كه ممكن اســت از این طریق بر فــردی نااميد تأثير بگذاریم. 
 بعضی از ما بســيار خونگرم و دلسوز هســتيم و با احساس همدردی خود، 
 می توانيم به داد معتادی برســيم كه به ندرت به او محبت شده است. بعضی 
از ما استعداد فوق العاده ای در گفتن حقيقت داریم و می توانيم با معتادانی 
كه ســالها از شنيدن حقيقت واهمه داشــته اند، صحبت كنيم. بعضی از ما 
اســتعداد ارزشمندی در خدمت رســانی داریم و می توانيم در كميته های 
خدماتی مشــغول به فعاليت شویم. و اما بعضی از اعضای ما توانایی شگرفی 
در كمک كردن به یک معتاد در حال عذاب دارند. فرقی نمی كند ســاختار 
 شخصيتی ما چيســت، در هر حال وقتی با دلسوزی، سعی در رساندن پيام 

می كنيم، قطعًا به معتادان جویای بهبودی كمک كرده ایم. 
 با این وجــود، در كمک به معتادی دیگر، محدویت هایی نيز وجود دارد؛ 
 ما نمی توانيم كســی را مجبور كنيــم مصرف مواد مخــدر را قطع كند. 
 همچنين، نمی توانيم نتيجه حاصل از كار كرد قدمها را به شــخص دیگری 
"بدهيم" و به جای آنها رشــد كنيم یا به طور سحرآميز معتاد دیگری را از 
 تنهایی و رنج رهــا كنيم. نه تنها در مقابل اعتياد خــود عاجزیم، بلكه در 
 مقابل اعتياد اشــخاص دیگر هم عاجز هستيم. فقط می توانيم پيام خود را
 برســانيم، ولی قادر نيستيم تعين كنيم چه كســی آن را دریافت خواهد 
 نمود. اینكه چه كســی آمادگی شــنيدن پيام بهبودی را دارد، مطلقًا به ما 
 مربوط نيســت. بســياری از ما درباره اشــتياق یک معتاد برای بهبودی 
 پيش داوری كرده ایم و بعد از مدتی معلوم شــده است كه كاماًل در اشتباه 
 بوده ایم. لغزش هــای متعدد، الزامة معرف عدم عالقه یک معتاد به بهبودی 
 خود نيســت، همان گونه كه نمی توان راجع به تازه واردی ظاهراً "نمونه" با 
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 اطمينان نظر داد كه پاک باقی خواهد ماند. هدف ما باید این باشــد كه پيام
 بهبودی را بدون هيچ قيد و شــرطی به هر كســی كه نســبت به آن ابراز 

عالقه می كند، برسانيم. 
 اصل ابراز محبت و دســتگيری از دیگران در هر شــرایطی در دستور
كار ما قرار دارد. هر شــخصی كه از ما درخواست كمک كند، مطمئنًا مورد 
 ترحم، توجه و اســتقبال قرار می گيرد. هر معتادی بــدون توجه به مدت 
 پاكــی خود باید درد دل خــود را در محيطی عاری از هــر گونه قضاوت و 
پيش داوری ابراز كند. اكثر ما متوجه شــده ایم می توانيم حداكثر همدردی 
خود را نســبت به معتادانی كه از بيماری اعتياد در عذاب هســتند، نشان 
دهيم؛ چون خود ما نيز به همان بيماری مبتال هســتيم. همدلی و درک ما از 
یک معتاد، ســطحی و زبانی نيست، بلكه زایيده رنجی است كه هر دو نفر ما 
 شــخصًا تجربه كرده ایم. وقتی به یكدیگر می رسيم، درست مثل دو نفر كه 
 مدتی قبل از یک فاجعه جان ســالم به در برده انــد، یكدیگر را در آغوش 
می گيریم. این تجربه مشــترک، بيش از هر چيز باعث ایجاد محيطی گرم و 

محبت آميز در جلسات شده است. 
 كمک به دیگران، شــاید بزرگترین مراد دل انســان باشــد و گویا در 
نتيجه تأثيرگذاری نيرویی برتر بر زندگی مان در ما به ودیعه گذارده شــده 
اســت. اگر از خداوند خود اســتدعا كنيم ما را در رساندن پيام بهبودی به 
معتادی دیگر كمک كند، آنگاه وظيفــه خود را به بهترین نحو ممكن انجام 
داده ایم. وقتی بــا جدیّت اصول بهبودی را به كار بندیم، می توانيم از ادامه 
 برقراری رابطه خود با نيروی برتر مطمئن شــده و آگاه باشيم كه خدمات ما 

به دیگران از روحانيت ریشه گرفته اند. 
وقتی اصول برنامــه را در زندگی خود رعایت كنيــم، روش زندگی ما 
روحانيت خواهد شــد. زندگی ما نيز الگو و ثمره ای از یک زندگی به روال 
 این اصول خواهد شــد كه بــه نوبه خود بهترین پيام بــرای معتادی دیگر 
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اســت. دیگر الزم نيست برای روشن بين شــدن صبر كنيم تا به قدم دوم 
 برسيم. برای داشــتن شــجاعت و صداقت، حتما الزم نيســت ترازنامه 
 بنویســيم. فروتنی هميشــه صفتی پسندیده اســت، چه آن زمان كه از 
خداوند درخواســت برطرف كردن كمبودهای اخالقی خود را می كنيم و چه 
آن زمان كه در محيط كار با همكاران خود هســتيم و یا با یک دوســت به 

صحبت مشغوليم. 
 ســعی ما بر این اســت كه اصول بهبودی را در تمام امور زندگی خود، 
 هم در داخل و هم در خارج از جلســات به اجرا در آوریــم. نباید برای ما 
 تفاوت داشته باشــد با چه شخصی طرف هســتيم و كار ما چقدر مشكل 
 اســت. در هر حال، رعایت اصول بهبودی را كانــون توجه خود در زندگی
قرار ميدهيم. تنها اميد ما برای رهایــی از بيماری اعتياد رعایت این اصول 
 در زندگی روزانه اســت. با اینكه هدف ما به نظر دور می رسد، اما می دانيم 
این هدف دســت یافتنی است. قدرشناسی ما از هدیه بهبودی، به زیربنایی 
برای تمام فعاليت های ما تبدیل می شــود و در ضمن، مشوق ما در زندگی 

بوده و بر زندگی ما و اطرافيان تأثير می گذارد. 
حتی در ســكوت نيز صدای سپاسگزاری ما بی جواب باقی نخواهد ماند. 
 وقتی در مســير بهبودی قدم می زنيم و به كســانی كه در راه می بينيم، 
كمک می كنيم، این صدا به حداكثر وضوح می رســد. وقتی خود را در این 
ســفر روحانی به خاطر كمک به دیگری به مخاطــره می اندازیم، زندگی ما 
 بهبود می یابد، روح ما بيدار می شــود و افقی كــه در برابر ما قرار دارد در 
 نهایت گســترده تر می گردد. روح پاكی كــه در درون هر یک از ما نهفته 
 اســت، نور حياتی كه در وجود ما به دليل بيمــاری اعتياد تقریبأ خاموش 
 شــده بود، بار دیگر با كاركــرد قدمهای دوازده گانه معتــادان گمنام احيا 
 می شود. ســفر بعدی ما در مسيری كه با این قدمها هموار شده است، آغاز 

می گردد. 



كتاب دوم 
سنت های دوازده گانه 

بخش ســنت های كتاب چگونگی عملكرد معتــادان گمنام به عنوان 
 منبعی برای گروهها و یكایک اعضای NA، قابل اســتفاده است. این كتاب 
 به دنبال بررســی اصول روحانی نهفته در هر ســنت، جلب توجه اعضا به 
 معانی اصلی ، نه قواعد خشــک ، ســنت ها و فراهم كردن زمينه ای برای 
 تفكر و تبادل عقيده درباره این ســنتها اســت. هدف از این بخش كتاب 
 برآورده ســاختن تمام نيازهای همه گروهها یا اعضا نيســت؛ بلكه هدف 
كتابی اســت كه زمينه بحث و تعمق را به گونه ای فراهم كند كه گروههای 
محلی بتوانند از اصول نهفته در هر ســنت، با توجه به شــرایط منطقه ای، 

برداشتی عملی و قابل اجرا داشته باشند. 



سنت اول
»منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد؛ بهبودی شخصی به وحدت NA بستگی 

دارد.«

 انجمن معتادان گمنام به مراتب فراتر از نخســتين جلســه حضور ما یا 
سایر جلســات NA اســت كه در محله ما برگزار می شود. ما جزیی از یک 
مجموعه بسيار بزرگ هســتيم. در شهر ما و در سراســر جهان، معتادان 
بســياری از اصول NA  برای بهبودی شخصی خود استفاده می كنند. همان 
 طور كه از ابتدای بهبودی مان متوجه شــدیم برای پاک ماندن به یكدیگر 
 احتيــاج داریم، به این باور نيز می رســيم كه همگی مــا، تمام گروهها و 
جلســات NA، مانند حلقه های زنجيری به یكدیگر وابســته ایم. همه ما از 
 امتيازات مســاوی در عضویت NA برخورداریم و منافع مشــترک همه ما 
 ایجاب می كند كه وحدت هر چه بيشــتر این انجمــن حفظ گردد. وحدت 
 روحيه ای اســت كه هزاران عضو را در سراسر جهان در این انجمن روحانی 

كه قادر به تغيير دادن زندگی انسانهاست، به یكدیگر پيوند داده است. 
 یكــی از راههای در رأس قرار دادن منافع مشــترک ما این اســت كه 
بگویيم هر یک از ما به یک اندازه در قبال موجودیت و رشــد NA مسئول 
 هســتيم. در دوران بهبودی متوجه شــده ایم پاک ماندن بدون پشتيبانی 
 اعضای دیگر، كاری بس مشــكل اســت. بهبودی هر یک از ما به برگزاری 
 مرتب جلســات، حضور معتادان دیگر در حال بهبودی و حضور راهنمایانی 
كه در پاک ماندن به ما كمک می كنند، وابســته است. حتی اعضایی كه به 
 دالیلی نمی توانند به جلسات بروند، به پشتيبانی بقيه معتادان، تماس های 
 تلفنی و مكاتبات آنها و برگزاری جلســات مخصوص نياز دارند. همان طور 
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 كه هر یک از اعضا برای بقای خود محتاج پشــتيبانی انجمن است، انجمن
نيز برای بقای خود به پشتيبانی اعضایش نيازمند است. 

ســنت اول، فقط اعضا را به حفظ منافع مشترک تشویق نمی كند، بلكه 
از گروهها نيز مــی خواهد كه این خير همگانی را در رأس مســائل، مورد 
 توجه قرار دهند. اغلب گروههای ما امور مربوط به خود را به طور مســتقل 
 انجام ميدهنــد. گروههای مســتقل NA، به دليل پرداختــن به جزئيات 
جلسات هفتگی خود، ممكن اســت ماهيت كلی و جامع معتادان گمنام را 
فراموش كنند. در ســاختار كلی انجمن معتادان گمنام، هر گروه عينًا مثل 
تار و پودی اســت كه در ریسمان نجات بخش NA به كار رفته است و باعث 
 اســتحكام آن می شــود. بدون این ریســمان، NA وجود نخواهد داشت. 
 وحدت در انجمن ما آنقدر ارزشــمند اســت كه به گروههای خود توصيه 
 می كنيم، دید محدود خود را وســيع تر كنند و به نيازهای مشترک معتادان 
 گمنام در ســطح جهانی توجه كنند. همچنين، از آنهــا می خواهيم منافع 

مجموعه NA را به منافع خودشان ترجيح دهند. 
رابطه ای كه در ســنت اول از آن یاد می شود، دو جانبه است. همكاری 
و تعاون گروهها با یكدیگر باعث تضمين بقای معتادان گمنام ميشــود و در 
 عــوض، این گروهها مورد حمایت و پشــتيبانی تمامی گروههای دیگر قرار 
 می گيرنــد و از انواع خدمات ما بهره مند می شــوند. قدرتی كه در نتيجه 
 تعهد متقابل ما نســبت به NA بدست می آید، موجب وحدتی می شود كه با 
 وجود مســائل زیادی كه می توانند باعث تفرقه شــوند، بــاز هم ما را به 
 یكدیگر پيوند می دهد. منافع مشــترک NA به تداوم رشد و رفاه انجمن در 

چهار گوشه جهان وابسته است. 
تعهد ما نســبت به بهبودی و رفاه مشــترک، منافع شــخصی ما را در 
 مجموعه متحد NA تأمين می كند. برگزاری جلســات NA باعث احســاس 
 تعلق ما به یک مكان جدید، یافتن دوســتان جدیــد و اميدواری ما به یک 
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زندگی بهتر می شود. احساس پشتيبانی و حمایت در بين ما و اعضای گروه 
افزایش می یابد. یاد می گيریم به دیگــران محبت كنيم، برای آنها احترام 
 قایل شــویم و آنچه را كه از دستمان برمی آید، برای پشتيبانی از یكدیگر و 
 گروه خــود انجام دهيم. بعضی اوقــات فقط با حضور خــود، باعث ایجاد 
آرامش و راحتی در دیگران می شــویم؛ گاهی نيز تماسی تلفنی با نوشتن 
 نامه ای فقط برای عرض سالم و احوالپرسی، باعث ایجاد بزرگترین تغييرات 
 در زندگــی معتادی دیگر می شــود. روابط ما با ســایر معتــادان، منبع 
 نيرومندی اســت كه به ما در بهبودی شــخصی مان كمــک می كند. یاد 
 می گيریم برای پشــتيبانی از یكدیگر در جلسات شركت كنيم. وحدتی كه 
 در جلســات خود می بينيم، تنها بيان كننده اتّكای ما به یكدیگر نيســت، 
بلكه نشان دهنده اطمينانی اســت كه به طور دسته جمعی نسبت به اصول 

روحانی و یک نيروی برتر پيدا كرده ایم. 
وحدت معتادان گمنام از وقتی آغاز می شــود كه متوجه ارزش درمانی 
 كمک یک معتاد به معتاد دیگر می شــویم. هر یک از ما با روشهای مختلفی 
 به دیگران كمــک می كنيم. گاهی اوقات به طور انفرادی به پشــتيبانی از 
 یكدیگــر می پردازیــم، مانند زمانی كــه راهنمایی معتــادی را به عهده 
می گيریم، یا ممكن است با مشاركت در برگزاری جلسات جدید، دسترسی 
 به NA را برای تعداد بيشــتری از معتادان ميســر ســازیم. بســياری از 
گروههای ما زمانی ایجاد شــدند كه اعضای یک گروه جاافتاده تر و قدیمی 
تصميم گرفتند، جلسه جدیدی برگزار كنند. این تشریک مساعی در قبول 
 مســئوليت، باعث ارتقای منافع مشترک ما و ایجاد وحدت بين اعضایی كه
  در این فعاليت ها همكاری می كنند، می شــود. پشــتيبانی محبت آميز 
معتادان در كمک به یكدیگر، عامل شــكوفایی و گســترش گروههاست. با 
سهيم شــدن در بهبودی یكدیگر، باعث تقویت هر چه بيشتر وحدت خود 

می شویم. 
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وحدتی كه در قدم اول از آن ســخن گفتيم، با یكنواختی تفاوت دارد. 
اعضای معتادان گمنام با یكدیگــر تفاوتهای گوناگون و عمده ای دارند و از 
اشخاص مختلف، با ســوابق خانوادگی و فرهنگی مختلف تشكيل شده اند. 
 طبيعی اســت كه هر كدام دارای تصورات، افكار و اســتعدادهای گوناگونی 
 هســتند. اما همين گوناگونی باعث غنی شــدن انجمن ما می گردد و به ما 
كمک می كند راههای جدید و خالقانــه ای را برای حمایت از معتادانی كه 
 محتاج كمک ما هســتند، پيدا كنيم. هدف ما یعنی رساندن پيام بهبودی به 
 معتادی كه هنوز در عذاب اســت، برای خدمتگــزاری همگی ما جای كافی 
باقی گذاشته اســت. هر زمان كه برای پشــتيبانی از این هدف با یكدیگر 
 مّتحد می شــویم، تفاوتهایی كه ميان ما وجــود دارد، دیگر باعث نادیده 
 گرفتن منافع مشــترک ما نخواهد شــد. همكاری ما با یكدیگر به منظور 
به دست آوردن منافع مشترک، عامل مهمی برای وحدت در معتادان گمنام 

است. 
با اینكه تصور اكثر ما از وحدت، نوعی احســاس یا وضعيت است؛ باید 
 توجه داشــته باشــيم وحدت به خودی خود "اتّفاق نمی افتد". وحدتی كه 
 زیربنای منافع مشــترک ماســت، تنها در نتيجه تعهد شــخصی و اقدام 
مســئوالنه بدســت می آید. برای مثال، وقتی برای پشــتيبانی از جلسه 
هميشگی خود، یک مسئوليت شخصی را به عهده می گيریم، باعث تقویت 
وحدت معتادان گمنام و به طور كلی ارتقاء منافع مشترک انجمن می شویم. 
تعهد پذیری یكایک ما نســبت به وحدت، عامل تقویت جلسات ماست و به 
 نوبة خود ما را قادر می سازد پيام اميد را به نوعی مؤثرتر برسانيم. جلسات 
 در چنين محيط سرشــار از اميدی، شــكوفایی و گســترش خاصی پيدا 
 می كنند. انجمن مــا در نتيجه اقداماتی كه با هماهنگــی و وحدت انجام 

می شود، رشد می كند و منافع مشترک ما توسعه می یابند. 
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 حفاظت و گســترش منافع مشــترک ما، تا حدود زیادی بســتگی به 
 كيفيت و چگونگی ارتباطی دارد كه با ســایر اعضای معتادان گمنام برقرار 
می كنيم. كوشــش می كنيم تا با روشن بينی، به عقاید دیگران توجه كنيم. 
 بعضی اوقات گــزارش هایی از اتّفاقاتی كه در دیگــر گروههای منطقه رخ 
می دهند، دریافت می كنيم. اما منافع مشترک ما فقط در دریافت اطالعات 
خالصه نمی شــود. برقراری ارتباط به معنای واقعی، چيزی بيش از خواندن 
گزارش اســت. باید به حرفهای بقيه "گوش دهيم" و ســعی كنيم نيازها و 
مشــكالت جلســات خود و گروههای دیگر را بهتر درک كنيم. وقتی عضو 
دیگری را به نوعی تشــویق كنيم كه از اعماق دلش حرفهایش را به ما بزند، 
این كار باعث خواهد شــد برای همكاری با یكدیگر بيشــتر مستعد شویم. 
 گزارش منظم، بحث كافی درباره یک موضــوع و گوش دادن آگاهانه باعث 
 خواهد شــد از مســائل جاری درک صحيحی پيدا كنيم و قــادر به یافتن 

راههای هوشمندانه ای برای حل آنها شویم. 
 تصميماتی كــه اكنون می گيریــم، بر اعضای بعدی معتــادان گمنام 
تأثيرگذار خواهد بود. وقتی در فكر یافتن راه حلی برای مشــكالت جاری 
 خود هســتيم، معموالً در نظر گرفتن احتياجات گــروه و منطقه خود و یا 
حتی كل انجمن جهانی معتادان گمنام، كار مشــكلی نيست. اما مسئله مهم 
 این اســت كه باید مصلحت اعضایی را كه در آینده به ما خواهند پيوست، 
 در نظر بگيریم. وقتی دســت به فعاليتهایی ميزنيم كه بقای NA را تضمين 
 می كنــد، تنها برای خودمــان كار نمی كنيم، بلكه خدمت ما شــامل حال 

كسانی نيز می شود كه در آینده به ما خواهند پيوست. 
وحدتی كه حامی منافع مشــترک ماســت، تنهــا در نتيجه همكاری 
بــا یكدیگر حاصل نخواهد شــد؛ بلكه تفریح كردن با یكدیگر نيز ســهم 
 عمده ای در ایجاد آن دارد. دوســتی و معاشــرتی كــه در خارج از NA با 
 یكدیگر داریم، وحــدت انجمن ما را تقویت می كنــد. فعاليت های جنبی 
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 انجمن، به ما فرصــت می دهد با یكدیگر معاشــرت و تفریح كنيم و چند
 ساعتی را به خوشی بگذرانيم. شركت در نشست ها، ضيافت ها، جشن ها و 
 اعياد در واقع فرصتی اســت كــه طی آن نه تنها بهبودی خود را جشــن 
می گيریم، بلكه آداب و رســوم اجتماعی را نيــز تمرین می كنيم. گاهی از 
 اوقات پيک نيک رفتن با رفقا باعث می شود، خانواده های ما نيز با ما بيایند. 
 به این ترتيب، ما خود را جزیی از جامعه خود می دانيم و این احساس در ما 
تقویت می شــود. هر چه بيشــتر وارد زندگی یكدیگر می شویم، روابط ما 
قوی تر می شود. آشــنایی، تعلق خاطر و شناخت نزدیكی كه در نتيجه این 
گونه معاشرت های خارج از جلسات نسبت به یكدیگر پيدا می كنيم، باعث 

استحكام هر چه بيشتر وحدت NA می گردد.

كاربرد اصول روحانی 
 در دوازده قــدم NA مــی آموزیم چگونه از اصــول روحانی برای بهتر 
ســاختن زندگی خود استفاده كنيم. معجزه بهبودی ما را تشویق می كند به 
دیگران نيز كمک كنيم تا شــاید همين معجزه در زندگی آنها نيز به وقوع 
 NA بپيوندد. عالقه بــه كمک كردن به دیگران، اســاس خدمت كردن در 
اســت. برای تقویت وحدت، ابتدا اصول روحانی را سرلوحه رفتار خود قرار 
 ميدهيم. در جلســات نيز از همين اصول برای راهنمایی دیگران اســتفاده 
 می كنيم. این راهنمایی نوعی احســاس وحدت در ما ایجاد می كند كه به 
نوبه خود باعث رشد اســتعداد ما در كمک به دیگران و در نهایت شكوفاتر 
شدن منافع مشــترک ما می شود. به نظر می رســد چند اصل در وحدت 
معتادان گمنام اهميت خاصی دارد. این اصول عبارتند از: تســليم، پذیرش، 
 قبول تعهد، از خود گذشــتگی، محبت و گمنامی. وقتــی ما خودمان این 
اصول را به كار می گيریم، همزمان افراد دیگری را پيدا می كنيم كه آنها نيز 

در راستای تقویت وحدت معتادان گمنام فعاليت می كنند. 
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تسليم و پذیرش، الزمه دســتيابی به وحدت است. هر چه اعتماد ما به 
یک نيروی برتر بيشتر می شود، گذشــتن از تمایالت شخصی و صرف نظر 
كردن از خواسته ها و منافع شخصی خود آسان تر می شود. وقتی از روحيه 
تسليم برخوردار باشــيم، همكاری گروهی بسيار آسان تر می شود. سنت 
 اول، دورنمایی اســت از معتادانی كه در سراسر جهان به منظور پشتيبانی 
از بهبــودی یكدیگر در حال فعاليت هســتند. باید ســعی كنيم در تمام 
فعاليتهای انفرادی یا گروهی خود این هدف را به خاطر داشــته باشيم. اگر 
 دریابيم تمایالت شــخصی یا مقاصد گروه با این هدف در تضاد اســت، باید 
به خاطر حفظ وحــدت، از این تمایالت صرف نظر كنيــم و راهكارهایی را 
 بپذیریم كه باعث پيشــرفت انجمن معتادان گمنام خواهد شد. تنها زمانی 
كه تصميم بگيریم خود را جزیی از ایــن مجموعه بزرگ بدانيم، می توانيم 

وحدتی را كه الزمه بقای ماست، حفظ كنيم. 
 قبول تعهد نيز ســهم بســيار مهمی در حفظ وحــدت معتادان گمنام 
 دارد. تعهــدی كــه هریک از ما نســبت بــه انجام اهداف مشــتركمان 
می پذیریم، خود یكی از عواملی اســت كه ما را به یكدیگر نزدیک می كند. 
 وقتــی می دانيم بــه NA تعلق داریم و نســبت به حضــور در آن متعهد 
 می شــویم، آنگاه به عضوی از یــک مجموعه بزرگتر تبدیل می شــویم. 
احســاس تعلق ما رابطه نزدیكی با ميزان تعهد برای بهبودی در NA دارد. 
در ســطح گروهی نيز وقتی چند گروه پذیرای چنيــن تعهدی می گردند، 
قدرتی ایجاد می شود كه به نوبه خود یكی از مؤثرترین عوامل خدمتگزاری 
در معتادان گمنام اســت. قدرت ناشی از تعهد پذیری گروهها، ما را قادر به 
رســاندن پيام اميدواری می سازد و به نوبه خود به ما در بهبودی مان كمک 

می كند. 
 NA تعهد، تصميمی اســت كه با اعتقــاد ما به روش زندگــی به روال 
 حمایت می شود. شــركت مرتب در جلســات یكی از راههای اجرای این 
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 تصميم اســت. خوش آمدگویی به تازه واردها و یا دادن شــماره تلفن به 
 شــخصی كه محتاج به كمک اســت، نيز بيان كننده این تصميم اســت. 
راهنمایی، صحبت در جلســات و چيدن صندلی ها تمامــًا معرف تعهد ما 
 هســتند. معموال هر یک از اعضای ما بخشی از خدماتی را انتخاب می كنند

كه با یک برنامه بهبودی متعادل جور در می آید. 
 از خود گذشــتگی عامل دیگری اســت كه نقشی بســيار اساسی در 
وحــدت دارد. اصولی كه در قدمهــا یاد می گيریم به مــا كمک می كنند 
 خودپرســتی را كنار بگذاریم و بــا ابراز محبت، به بــرآوردن احتياجات
 دیگران بپردازیم. اگر بخواهيم گروه ما ســالم باقــی بماند، باید احتياجات
گروه را به خواسته های شــخصی خود ترجيح دهيم. گروهها نيز از رعایت 
 این اصل مستثنی نيستند. در ســطح گروهی نيز باید احتياجات انجمن را 
به خواســته های گروه خود ترجيح دهيم و توجه خود را به مسائلی معطوف 
كنيم كه موجب ارتقای انجمن می شــوند. به عنوان یک انجمن، توانایی ما 

برای بقاء و كمک به دیگران به وحدت ما بستگی دارد. 
 محبت، از اصولی اســت كه با خــوش نّيتی و خيرخواهی نســبت به
 دیگران متّجلی می شــود. با ابراز محبت و عالقــه ای كه در موقع صحبت 
كردن و در نحوه برخورد خود با دیگران بــروز می دهيم، به نوعی به حفظ 
 وحدت كمک می كنيم. سعی می كنيم دیگران را به نحوی در تجربه، نيرو و
اميد خود ســهيم كنيم كه بفهمند در معتادان گمنــام بهبودی برای همه 
 ميسر است. ایجاد محيطی محبت آميز و دلگرم كننده باعث به وجود آمدن 
 احســاس آرامش و امنيت در اعضا می شــود. محبتی كه به دیگران ابراز 
می كنيم، باعث جلب تازه واردها و تقویت اعضا می شود و روحيه وحدت و 

رفاه عمومی را افزایش می دهد. 
 اصل گمنامی نيز كه زیربنای ســنتهای ماســت، باعث تقویت وحدت
 NA می شــود. وقتی از اصل گمنامی در سنت اول اســتفاده می كنيم، از 
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 تفاوتهای تفرقه انگيز چشــم پوشــی می كنيم. از دیدگاه وحدت، گمنامی 
بدین معناســت كه در معتادان گمنام، پيام بهبودی برای هر معتادی است 
كه جویای بهبودی باشــد. یاد می گيریم تعصــب را كنار بگذاریم و فقط بر 
 هویت مشــترک خود به عنوان یک فرد معتاد تمركز كنيم. هر یک از ما، در 
 رشــد و اتحاد انجمن معتادان گمنام از حقوق و مســئوليتی مســاوی با 

دیگران برخورداریم. 
 همــان گونه كه اصــل گمنامی زیربنای روحانی ســنتهای ماســت، 
وحدتی نيز كه از آن در ســنت اول صحبت می كنيم، زیربنایی كاربردی و 
 عملی برای تشــكيل گروههای موفق و توانمند است. تمام سنت های بعدی 
 بر پایــه وحدت ما به عنوان یک انجمن بنا گردیده اســت و این مســئله

 اهميت حياتی منافع مشــترک یكایــک اعضا و گروهها را خاطر نشــان 
 می ســازد. وقتی بدانيم كه وحدت، زیربنای كاربردی و تنها ســتون بقای 
 انجمن ماســت، آنگاه به این درک خواهيم رسيد كه حفظ روابط خوب ما با
یكدیگر مهم تر از تمام مســائلی است كه ممكن اســت باعث دوری ما از 
یكدیگر شــوند. باید درک كنيم كه هيچ مشكل، جر و بحث یا عدم توافقی 
به اندازه احتياجی كه ما به پشــتيبانی یكدیگر داریم، اهميت ندارد. رعایت 
منافع مشــترک در انجمن ما آنقدر اساسی است كه هر چه بيشتر در حفظ 
آن می كوشــيم، درک ما از یازده سنت دیگر قوی تر می شود. با سنجيدن 
 اثرات كارهای خود بر وحدت انجمن، پاســخ بســياری از سؤاالت روشن 
 می شــود. باید از خود بپرســيم آیا حرفهایی كه ميزنيم و یا اقداماتی كه 
 انجام می دهيم، باعث دور شــدن ما از یكدیگر خواهد شــد یا ما را به هم 

نزدیک تر خواهد نمود؟ 
وحدت روحيه ای اســت كه اعضای این انجمن را در سراســر جهان به 
یكدیگر پيوند داده اســت و این انجمن را قادر به تغيير دادن زندگی افراد 
 معتاد ساخته است. اگر بكوشــيم دیدگاه خود را از دامنه عقاید شخصی و 
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خواســته های گروه خود وســيع تر كنيم، به زودی مــی فهميم كه منافع 
 مشــترک كل NA باید در رأس قرار گيرد. با اطمينانــی كه به یک نيروی 
 برتــر مهربان پيدا كرده ایــم، قدرت الزم را برای همــكاری با یكدیگر در 
مســير هدف مشــترک بهبودی از اعتياد پيدا می كنيم. بــا وحدتی كه 
 سرشــار از اطمينان و اعتماد است، برای تحقق منافع مشترک خود در كنار 

یكدیگر فعاليت می كنيم. 



سنت دوم
» در ارتباط با هدف گروه ما، تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان كه به 

 گونه ای ممكن، خود را در وجدان گروه بیان كند. رهبران ما فقط خدمتگزاران 

مورد اعتماد ما می باشند، آنها حكومت نمی كنند.«

سنت دوم بر اساس زیربنای كاربردی ســنت اول بنيان گرفته است. ما 
با وحدتی كه بر مبنای تعهد ما نســبت به بهبودی در معتادان گمنام است، 
اقدامات خود را شــروع می كنيم. ميزان تعهد ما، از انجام خدماتی كه باعث 
 توسعه منافع مشــترک ما می شوند، آشــكار می گردد. خدماتی از قبيل 
 پشــتيبانی یک جلســه، مشــاركت با اعضای دیگر، راهنمایی و ســایر 
 روشــهایی كه از طریق آنها می توانيم به معتــادان دیگر كمک كنيم. در 
 ســطح گروهی نيز هدف ما خدمتگزاری و رســاندن پيام است. هر خدمتی 
كه به NA می كنيم، برای به انجام رساندن این هدف است. اما بدون داشتن 
 یــک هدف معين، خدماتی كه انجام می دهيم مؤثر و پایدار نخواهند بود. به
 منظور دریافت راهنمایی درباره نحوه خدمتگــزاری به دیگران، از نيرویی 

برتر كمک می گيریم. 
 خدمــت هر یک از مــا در نتيجه كاربرد اصول مّيســر می گردد. نحوه
مطلوب خدمتگزای در اثــر برقراری رابطه با همان نيروی برتری كه ما را در 
مســير بهبودی راهنمایی می كند، ميسر می گردد. در ضمن، همين نيروی 
 برتر بخشــهای مختلف انجمن ما را نيز هدایت مــی كند. تفاوتی نمی كند 
به طور فردی یــا گروهی و یا به عنوان هيئت یا كميته خدماتی مشــغول 
خدمتگزاری هســتيم، راهنمای ما در انجام خدمات، خداوند است. هر بار 
 كه برای خدمتگزاری، دور هم جمع می شــویم، از این نيروی برتر مهربان 
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راهنمایی می خواهيم. راهنمایی او باعث خواهد شــد در تمام اعمال خود 
جهت صحيح را انتخاب كنيم. 

هر یک از ما درباره اینكه چگونه مــی توان خدمات مؤثرتری ارائه داد، 
عقيده ای داریم. حــال وقتی هر یک از ما طرح خاصی را برای خدمتگزاری 
 ارائه می دهيم، چگونه باید تصميم گرفت كدام صحيح تر است؟ حرف آخر
را در مباحثات ما چه كســی می زند؟ پاســخ این اســت كه حرف آخر را 
 خداوندی مهربان می زند كه منبع وحدت ماســت - همان نيروی برتری كه

ما را در بهبودی هدایت می كند. 
اگر می خواهيم از مرجع نهایی راهنمایــی دریافت كنيم، باید راههایی 
را برای شــنيدن آن راهنمایی پيدا كنيم. مكانيسمی كه بدین منظور مورد 
 اســتفاده قرار ميدهيم، وجدان گروهی اســت. عملكرد موفق مكانيســم 
وجدان گروهی وابســته به آن است كه همه ما اصوالً تمایل داشته باشيم از 
 نيرویی برتر راهنمایی دریافت كنيــم. آنگاه همين تمایل را به طور گروهی 

به دست می آوریم. 
وقتی قدمها را كار می كنيم و یــاد می گيریم اصول نهفته در آنها را در 
 زندگی خود به كار گيریم، جریاناتی اتّفاق می افتد. نســبت به رفتار خود و 
 اثراتــی كه این رفتار روی مــا و دیگران می گذارد، بينــش و آگاهی پيدا 
 مــی كنيم. به بيانی دیگر، وجدان پيدا می كنيم. این وجدان، انعكاســی از 
 رابطــه ما با نيرویی برتر و راهنمایی و هدایتی اســت كــه از خداوند خود 
 دریافــت می كنيم. وجدان گروهی همچنين بيانگــر تعهد در پيروی از آن 
 راهنمایی اســت. وقتی كــه در گروههای خود دور هم جمع می شــویم، 
 احتمال دارد فرآیند مشــابهی اتّفاق افتد. در واقع وجدانی دسته جمعی به 
 وجــود می آید. آن وجدان، منعكس كننده رابطــه اعضای ما با نيروی برتر 
 مهربان اســت. وقتی به طور مرتب با آن نيرو مشــورت می كنيم، وجدان 
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گروهی، ما را در انجام هدف اصلــی راهنمایی خواهد كرد و همزمان، باعث 
حفظ وحدت و منافع مشترک ما نيز خواهد شد. 

 مــی توانيم برای درک بهتــر وجدان گروهی، همان تصــّوری را كه از 
وجــدان فردی در ذهن داریم، به كار بریم. وجــدان گروهی، مظهر آگاهی، 
برداشت دســته جمعی از اصول روحانی و تسليم دسته جمعی در برابر این 
 اصول است. وجدان یک گروه وقتی شكل می گيرد و خود را ظاهر می سازد 
 كــه اعضای آن گــروه وقت كافی را بــرای صحبت با یكدیگــر در مورد 
احتياجات شخصی خود، گروه و تمامی مجموعه NA صرف نمایند. هر عضو 
در هنگام صحبت و مشــاركت با گروه، از رابطه شخصی خود با نيرویی برتر 
 مدد می گيرد. همزمان بــا آنكه اعضا به دقت به حرفهای یكدیگر گوش فرا 
 می دهند و در مــورد درک خود از خداوندی مهربان، مشــورت می كنند، 
 حالتــی خاص اتّفــاق می افتد. راه حل های مشــكالت پيدا می شــوند، 
 راه حل هایی كه در آنها احتياجات همه افراد مربوطه منظور شــده است. در 
شــكل گيری وجدان گروهی، در كی روشــن و متقابل به وجود می آید. بر 
اساس تفاهم حاصل شــده از وجدان مشترک گروهی، گروه می تواند برای 
تصميم نهایــی رأی گيری كند. اما در بهترین حالت، معموال گروه به صحبت 
 درباره موضوع ادامه مــی دهد تا اینكه تمام اعضا بــا یكدیگر هم عقيده 
شــوند. راه حل نهایی احتماالً آنقدر واضح اســت كه دیگر رأی گيری الزم 

نيست. 
وجدان گروهی چيزی ثابت و تغيير ناپذیر نيســت. ما می دانيم هر چه 
 رابطه فرد با نيرویی برتر قوی تر می شــود، وجــدان فردی تغييراتی پيدا 
 می كند. به همين ترتيب، وقتی اعضای گروه در بهبودی پيشرفت می كنند
 و اعضای جدید مــی آیند و اوضاع گروه نيز تغيير پيــدا می كند، وجدان 

گروهی تكامل می یابد. 
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وجدان گروهی فرآیندی اســت كه ممكن اســت در شرایط مختلف، به 
صورتهای مختلفی شــكل گيرد. غير منطقی است اگر انتظار داشته باشيم 
راه حل مشكل امروز یک گروه، هميشــه جواب مشكالت مشابه گروههای 
 دیگر نيز باشــد. در واقع، ممكن اســت این راه حل در زمان دیگری به كار 
خــود آن گروه نيز نياید. اصولی كه در شــكل گيری وجدان گروهی دخيل 
هستند، هميشه ثابت هســتند؛ اما زمان و شرایطی كه وجدان ما را هدایت 
می كند، دائمًا در حال تغيير است و در نتيجه الزم است وجدان ما چيزهای 
 مختلفی را در شــرایط مختلف بگوید. تداوم در پرورش وجدان گروهی مهم 
 اســت و هرگاه مســئله ای پيش آمد، از نيروی برتر مهربان درخواســت 

راهنمایی كنيم. 
تسليم شــدن در مقابل وجدان گروهی، بدین معناست كه اجازه دهيم 
 انجمن ما توســط نيروی برتر مهربان هدایت شــود. گاهی اوقات وسوسه 
می شــویم كنترل جریانات روزمره گروه، هيئت خدماتی و یا كميته خود را 
 به دســت گيریم و باور داریم عالقه زیادی كه ما به منافع گروه خود داریم، 
هرگز ما را به بيراهه نخواهد كشــاند. با این همه، هر چه اطمينان ما بيشتر 
می شود، متوجه می شویم گروه توسط نيروی برتر مهربان هدایت می گردد. 
تمایل ما نســبت به اجرای راه حل مشخص شده از طریق وجدان گروهی و 
 اعتقاد به اینكه همه چيز به خير خواهــد انجاميد، دليلی بر اتكا و توكل ما

به آن نيروی برتر است. 
 هر گــروه، هيئت یا كميته ممكن اســت به دليل جــّر و بحث و عدم 
توافق اعضا یا مشــكالتی كه ظاهراً غير قابل حل به نظر می رســند، دچار 
دردســر جدی شــود. در این مواقع باید به اصول برنامه و راه حلی كه این 
اصول ارائه می دهند، توجه كنيم، نه به مشــكالت خود. توافق زمانی حاصل 
می شود كه خود را از سر راه كنار بكشيم و اجازه دهيم نيروی برتر مهربان 

ما را هدایت كند. 
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 فقط وقتی برای شــنيدن راهنمایی نيرویی برتر آماده باشــيم، قادر به 
 شــنيدن آن هســتيم. وجدان یک گروه وقتی به حداكثر وضوح آشــكار 
 خواهد شــد كه تمام اعضای آن گروه مســاوی تلقی شــوند. قطع نظر از 
 تجربــه یا مدت پاكی، نيــروی برتر در وجود همه ما مؤثر اســت. وجدان 
گروهی هميشه وجود دارد، اما هميشــه قادر یا مایل به شنيدن صدای آن 

نيستيم و یا اینكه اصاًل نمی خواهيم اجازه دهيم ظاهر شود. 
 شــنيدن ندای وجدان گروهی معموالً مستلزم صبور بودن و صرف وقت 
 اســت. با برخوردی مالیم و انعطاف پذیر می توانيــم از نيروی برتر مهربان 

دعوت كنيم در فرآیند شكل گيری وجدان گروه ما حاضر شود. 
طی دوران بهبودی، وقتی پاک می مانيم و رشــد روحانی پيدا می كنيم، 
افكار و رفتار ما نيز دچار تغيير می شــوند. نه یک شبه و به طور ناگهانی به 
 بهبودی دســت نمی یابيم، بلكه گاهی اوقات رشد ما نامنظم و بدون تعادل 
 صورت مــی گيرد. عين هميــن الگوها در مورد رشــد گروهها نيز صادق 
 هســتند. همزمان با رشــد و تكامل گروههای ما، منابع و احتياجات مانيز 
تغيير می كنند. گروهها بســته به نيازها و خدمتگزاران مورد اعتماد خود، 
 نحوة برگزاری و محل جلســات خود را تغيير می دهند. كميته ها انشعاب 
 پيدا می كنند، مناطق خود را گســترش می دهند و یــا فعاليت خود را با 
 كميته هــای دیگر هماهنگ كــرده و به آنها ملحق می شــوند. این گونه 
تغييرات در ظاهر پيشرفت نيســتند، اما همان طور كه بهبودی ما هميشه 
 به طور منظم و حساب شده پيشــرفت نمی كند، انجمن ما نيز هميشه آن 
 طــور كه انتظار داریم، تكامــل پيدا نمی كند. همزمان بــا آنكه گروهها و 
 كميته ها پيشــرفت می كنند، وجدان دســته جمعی آنها نيز تكامل پيدا 
 می كند. تغييرات حاصل شــده در وجدان گروه نبایــد مایه نگرانی خاطر 

شوند. آنها فقط قسمتی از فرآیند رشد هستند. 
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 وقتی گروه یا كميتــه ای از نيروی برتر مهربان درخواســت راهنمایی 
كرده اســت، آن گروه می تواند از برخی اعضایش بخواهد به آن راهنمایی 
 عمــل كنند. وقتی از اعضــای خود می خواهيم خدمــت كنند، منظور آن 
 نيســت كه آنها را بهتر از دیگران مــی دانيم و یا بهتــر از دیگران عمل 
می كنند. رهبری در NA خدمتگزاری است، نه مقامی واالتر. به همين دليل، 

رهبران خود را "خدمتگزاران مورد اعتماد" ناميده ایم. 
 وقتی عضــو را برای انجام خدمتــی انتخاب می كنيــم، در واقع به او 
 اعتماد كرده ایم. در اینجا به وجدانی كه باعث این انتخاب شــده اطمينان 
 می كنيم؛ چرا كه این وجدان معرف رابطه ای است كه ما به طور دسته جمعی 
 با نيروی برتــر مهربان برقرار نموده ایم. همان اطمينــان را به اعضایی كه 
 برای خدمتگزاری انتخاب كرده ایم، منتقل و ابراز می كنيم. ایمان داریم كه 
 افراد انتخاب شــده، اصــول روحانــی را در اقدامات خود مــورد توجه 
 قرار ميدهند و جویای جامع ترین اطالعات در مورد مســائل پيشــنهادی 
 می شــوند و این اطالعات را با دیگران نيز در ميــان می گذارند. اطمينان 
داریم افراد منتخب جهت حفظ و گســترش مصالح و منافع مشترک انجمن 
مــا تالش می كنند. رابطه خدمتگزاران مورد اعتماد و اعضای گروه دو طرفه 
 و متقابل اســت، یعنی از كســانی كه برای خدمتگزاری انتخاب شده اند، 
 درخواســت می شــود با جدیّت و امانت مســئوليت خود را انجام دهند و 
گروهــی كه این افراد را انتخاب كرده اســت همزمان مســئوليت دارد از 

خدمتگزاران خود پشتيبانی كند. 
وقتی از ما خواســته می شــود خدمت كنيم، در می یابيم كه در مقابل 
نيروی برتر مهربان كه در وجدان گروه حاضر شــده است، مسئول هستيم. 
این مســئوليت را با رفتاری خيرخواهانه و محبت آميز می پذیریم. رعایت 
 اصولی كه در ســنتها نهفته اند، در تمام اقدامات ما مصداق دارد. می توانيم 
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 برای كســب راهنمایی در انجام مســئوليتهای خود به وجــدان فردی یا 
وجدان دسته جمعی رجوع كنيم. 

 رابطــه ما با وجــدان گروهی زمانی تقویت می شــود كــه به عنوان 
خدمتگزاران مورد اعتماد، اطالعات را بــه طور صادقانه و علنی به دیگران 
 منتقــل كنيــم و در ضمن به دنبال خدمتگزاری باشــيم نــه حكومت. با 
 راهنمایی نيرویی برتــر و از طریق ارائه اطالعات بــی غرضانه و كامل، به 
 ایجاد وجدان گروهی كمک می كنيم. سپس، اهداف و جهت حركت گروه را
كه در نتيجه شــكل گيری وجدان گروهی مشــخص شده است، به دیگران 

منتقل می كنيم.
 خدمتگــزاران مورد اعتماد مــا وقتی می توانند بــه بهترین نحو ما را 
هدایت كنند كه زندگی خودشــان الگو و سرمشقی برای زندگی ما باشد. در 
 شــرایط مطلوب، آنها را به این دليل انتخاب می كنيم كه اصول بهبودی را 
 در زندگی خود به كار می گيرند. خدمتگزاران مورد اعتماد خود را تشــویق 
می كنيم از عقاید جدید اســتقبال كنند و دانش خود را در تمام ســطوح 
خدماتــی افزایش داده، بهبودی خود را پيگيــری كنند. تمام این صفات بر 

قدرت آنها برای خدمتگزاری تأثير اساسی دارند. 
كاربرد اصول روحانی 

قبال در این فصل متوجه شــدیم خدمت هر یک از ما، در نتيجه كاربرد 
 اصول ميّسر می گردد. با اســتفاده از این اصول، می آموزیم از راهنمایی و 
مشورت دیگران اســتفاده كنيم. با راهنمای خود صحبت می كنيم، مسائل 
 خــود را با دوســتان NA در ميان می گذاریم و آماده كســب راهنمایی از 
نيرویی برتر هســتيم. بعضی از اصولی كه ظاهراً در ســنت دوم از اهميت 
 برخوردارند، عبارتند از: تســليم، ایمان، فروتنی، روشــن بينی، وفاداری و 

گمنامی.
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با تســليم شدن در برابر مرجع نهایی خود یعنی خداوند - بدان گونه كه 
 او را درک مــی كنيم - خداوندی كه با او رابطــه خاصی پيدا كرده ایم، كار 
خود را شــروع می كنيم. در این ســنت، خود را به رهنمودهای این نيروی 
 برتر كه در وجدان گروهی ما متجّلی شده است، تسليم می كنيم. با مهم تر 
 شــمردن احتياجات انجمن از خواســته های خود، تعهد خود را نسبت به 

حفظ منافع مشترک NA مجدداً احيا می كنيم. 
ایمان عبارت اســت از اطمينان ما به نيرویی برتر كه از مرحله اعتقادی 
به مرحله عمل در آمده اســت. به كار گرفتن این اصل روحانی به ما فرصت 
می دهد با اميدواری و بدون داشــتن هيچ واهمه ای به وجدان گروه تسليم 
 شــویم. ایمان دائمًا به ما یادآور می شــود هدایت ما توسط نيرویی برتر از 
خود ما صورت می گيرد. ایمان داشتن، شــجاعت می خواهد، زیرا حتی با 
وجود دلهره و نگرانی نيز به ایمان متوســل می شویم. هر چه اثرات وجود 
نيروی برتر مهربان را در بين اعضای انجمن خود بيشــتر می بينيم، ایمان ما 

هم به همان نسبت فزونی پيدا می كند. 
فروتنی، در عمل بدین معناســت كه توانایی هــا و نقاط ضعف خود را 
صادقانه ارزیابی كنيم. نوع این ارزیابی در آمادگی و تمایل ما برای تســليم 
شــدن مؤثر است. فروتنی، ما را آماده می كند خواسته های شخصی را كنار 
 بگذاریم تا بتوانيم به شــكلی مؤثر به انجمن خود خدمت كنيم. ابتدا نگاهی 
 به اصل فروتنی می اندازیم تا به خاطر بياوریم به تنهایی، قادر به جهت دادن 
 و هدایت امــور معتادان گمنام نيســتيم. منبع نيروی خــود را به خاطر 

می آوریم: نيروی برتر مهربان. 
 بــا تمرین اصل فروتنــی در راه خدمتگــزاری، فضــای الزم را برای 
روشــن بينی خود فراهم می كنيم. به یاد می آوریم همان گونه كه به تجربه 
 بقيه معتادان برای بهبودی خود نياز داریــم، برای خدمتگزاری نيز محتاج 
 به راهنمایی و نظرات آنها هســتيم. یاد می گيریــم فعاالنه به مهارت خود 
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برای گوش دادن بــه دیگران بيفزایيم و در گفتگــو، از گوش خود بيش از 
دهان استفاده كنيم. وقتی روشــن بينی پيدا می كنيم، راه حل هایی را كه 
دیگران در ضمن فرآیند ایجاد وجدان گروهی ابراز كرده اند، هم ميشــنویم 
و هم پذیرا می شــویم. استفاده از اصل روشن بينی به ما می آموزد تعصّبات 
شــخصی خود را به منظور همكاری با دیگران كنار بگذاریم. با تمرین اصل 
 روشن بينی، روحيه خوش بينی نسبت به دیگران را در خود پرورش داده و
 در نتيجه تمایل پيدا می كنيم در خدمات خود منافع مشــترک را به خاطر 
 داشته باشــيم. تنها با ذهنی باز موفق خواهيم شــد راهنمایی های نيروی 

برتر مهربان را تشخيص دهيم. 
 وفاداری بدین معناســت كه بدون توجه به شــرایط موجود، در كاربرد 
اصول روحانی از خود پایداری نشــان دهيــم. رهبرانی كه این صفت را در 
كردار خود نشــان می دهند، باعث برانگيخته شــدن اعتماد ما می شوند. 
بهترین نحوه خدمتگزاری ما زمانی اســت كه نسبت به اعتمادی كه دیگران 
به ما ابراز داشته اند، وفادار باشــيم. وفاداری و تعهد نسبت به آن اعتماد، 
 نشانگر شــخصيت و وفاداری خدمتگزاران ماســت. وقتی به انتخاب اعضا 
برای خدمتگزاری می پردازیم، معموالً روی وفاداری آنها به عنوان نشانه ای 

از قابل اعتماد بودن آنها حساب می كنيم. 
اصــل روحانی گمنامی به ما یادآور می شــود همگی در معتادان گمنام 
 با یكدیگر برابریم. فهميدن خواســت نيرویی برتر، در انحصار شــخص یا 
گروهی خاص قرار ندارد. با ابــراز محبت، توجه و احترام به دیگران و بدون 
 توجه به احساســات شــخصی خود درباره یک نفر، اصل گمنامی را تمرین 
 می كنيم. همه اعضا در فرآیند ایجاد وجدان گروه ســهيم هستند. تمام ما 
 در برقراری رابطه ای آگاهانه با نيرویی برتر كه مطابق با درک خود ماســت، 

با یكدیگر برابریم. 
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ســنت دوم ما را در برقراری رابطه با دیگران راهنمایی می كند. نيروی 
برتر مهربان، منبع نور هدایت كل NA اســت. این نيروی برتر سرچشــمه 
اصولی اســت كه در ضمن خدمتگزاری به كار می بندیم. می توانيم هر زمان 
كه احتياج به راهنمایی داریم، از این اصول در مورد خود، گروه، هيئت های 

خدماتی یا كميته های خود استفاده كنيم. 
خدمتگزاری برای كســانی اســت كه به آنها خدمت می كنيم. بهترین 
اســتعداد ما اعضای NA در خدمتگزاری این است كه می توانيم به معتادی 
دیگر نزدیک شــویم، به او بگویيم كه ما هم مثل او هستيم و ورودش را به 
انجمن خوش آمد گویيم، با معتادی كه برای بار اول وارد می شــود، خوش و 
بش كنيم و مطمئن شــویم كه تازه واردها هر بار پس از بار دیگر باز خواهند 
گشــت. همگی می توانيم این خدمات را ارائه دهيم. با راهنمایی نيروی برتر 

مهربان، در كمک به دیگران پرتوان تر می شویم. 
 خدمتگزاری بــه انجمن معتادان گمنام پاداشــهای خاص خود را دارد. 
 وقتی اصــول روحانی را در زندگی روزمره خود بــه كار می گيریم، نتيجتًا 
رابطه ما با نيروی برتر قوی تر می شــود. در ضمــن روابط ما با گروه خود و 
 انجمن نيز تقویت می گردد. خدمتگزاری در NA یک تجربه آموزنده اســت 
كه به رشد شخصی ما كمک می كند. در نتيجه خدمتگزاری، دیدگاهی پيدا 
 می كنيم كه گسترده تر از منافع ماست. نقطه نظرهای خودمحورانه خویش
  را به منظور خدمت رســانی بهتر به دیگران كنار مــی گذاریم. در مقابل 

خدمات ایثارگرانه خود، از مزایای روحانی بهره مند می شویم. 



سنت سوم
»تنها الزمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.«

 معتادان گمنام انجمنی اســت كه بهبــودی از اعتيــاد را به معتادان 
سراســر جهان ارائه ميدهد. توّجه اصلی ما به خود بيماری اعتياد معطوف 
 اســت، نه ماده خاص مصرفی. پيام ما آنقدر گســترده و فراگير اســت كه 
 توجه همه افــراد را از هر طبقه، جامعه و ملّيتی بــه خود جلب می نماید. 
زمانی كه تازه واردی به جلسات ما می آید، تنها مسئله مورد توجه ما تمایل 

او به رهایی یافتن از اعتياد فعال و نحوه كمک به اوست. 
 ســنت ســوم، ما را از قيد قضاوت كردن در مورد اعضای احتمالی در 
آینده رها می كنــد و بدین طریق به NA در ارائه بهبودی به بســياری از 
معتادان كمک می كند. سنت سوم برای عضویت در NA هيچ قيد و شرطی 
قائل نيســت و هر گونه تقاضانامه یا كميته تصویب عضویت را از برنامه خود 
حذف می كند. این سنت از ما می خواهد درباره صالحيت یا عدم صالحيت 
یک شــخص برای بهبودی تصميم نگيریم. از آنجا كه تنها الزمه عضویت، 
 تمایل به قطع مصرف اســت، ما به عنوان یک عضو، حق هيچ گونه قضاوتی 

را درباره دیگران نداریم. 
نمی توان معياری برای ســنجش تمایل به قطــع مصرف به كار برد. این 
 تمایل فقط در اعماق قلب هر عضو وجود دارد. درهای جلســات ما بر روی 
 هر معتادی كه مایل به پيوســتن به ماست، باز اســت؛ چرا كه هيچ قيد و 
 شــرطی برای عضویت قائل نيستيم. باید همان گونه مراقبت و توجهی را كه

 باعث عالقه ما به جلســات و احســاس تعلق به آن گردیده، نســبت به 
دیگران ابراز نمایيم. سنت سوم مشــوق ما در خوش آمدگویی به معتادان 

است و این خود سبب رشد و گسترش NA می گردد. 
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عضویت در NA تصميمی شــخصی اســت. ما می توانيم كارهای خيلی 
 زیادی انجام دهيم تا تصميم و تعهد یک معتاد نســبت بــه بهبودی دائمًاً

تقویت شــود. خوش آمد گویی به تازه واردها، سبب می شود آنها از همان 
ابتدای ورود به جلســه احســاس راحتی كنند. همين طور صحبت كردن با 
معتادان دیگر چه قبل و چه بعد از جلســه و رد و بدل شــماره تلفن باعث 
احساس تعلق خاطر آنها می گردد. سعی می كنيم اطمينان حاصل كنيم هر 
 NA معتادی كه به جلســه می آید، دوباره برخواهد برگشت و به بهبودی در
پشــت نخواهد كرد. تا حد امكان سعی می كنيم جلسات را در محلی برگزار 
 كنيم كه برای رفت و آمد اعضا مشــكل ایجاد نكند. از لحنی برای دعوت از 
 اعضا اســتفاده می كنيم كه مشــوق آنها برای شــركت در جلسات باشد. 

همگی معتادان را تشویق می كنيم كه باز هم برگردند.
ميزان تمایل هر عضو به قطع مصــرف، لزوما به اوضاع و احوال خارجی 
ارتباطی ندارد. چرا عضوی پاک می مانــد و عضوی دیگر به مصرف مجدد 
 روی می آورد؟ هيچ یــک از ما نمی توانيم قضاوت كنيم كدام عضو بهبودی 
 خواهــد یافت و كدام عضو بــه اعتياد خود باز خواهد گشــت. هيچ گونه 
 ضمانتی براســاس ســابقه مصرف فرد یا نوع ماده مصرفی او وجود ندارد. 
 هرگــز نمی توان قضاوت كرد كدام گروه ســّنی پيشــرفت بهتری خواهد 
 داشــت. همچنين نمی توان پيش بينی كرد زنان بهتر معالجه ميشــوند یا 
 مردان و یا آنكه آیــا فردی كه مدت كوتاهی مصرف كــرده، زودتر بهبود 
 می یابد یا فردی كه ســابقه اعتيادش طوالنی اســت. نمی توان گفت چه
عوامل خارجی در این امر مؤثر هســتند، چرا كــه نمی دانيم تمایل به پاک 
 ماندن در یک فرد تا چه اندازه اســت و نمی توانيــم تصميم بگيریم، چه 
كســانی به ما بپيوندند. فقط حق داریم به جای قضاوت، به همه خوش آمد 

بگویيم. 
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 ما به دنبال راهی برای كمک به یک معتاد هســتيم. وظيفه ما آن است
 كه آتش اشتياق و تمایل به قطع مصرف مواد را در معتادان، شعله ور كنيم، 
 نه آنكه آن را خامــوش كنيم. هر معتادی كه به انجمــن قدم می گذارد - 
 حتی یک معتاد در حال مصرف - تا حدی از خود تمایل نشــان می دهد و 
 نمی توان آن را نادیــده گرفت. با اینكه همچنان بــر اهميت پرهيز كامل 
 تأكيد می كنيم، ليكن اگر معتادانی همزمان با مصرف خود به جلسه بيایند،
به آنها خوش آمد می گویيم و آنها را شــدیداً تشــویق مــی كنيم باز هم 
برگردند. بســياری از معتادان در حال بهبودی به ســبب گرفتاری، ناتوانی 
 جســمی، موقعيت جغرافيایی محل زندگی و یا نوع شغل خود، نمی توانند 
به طور مرتب در جلســات شــركت كنند. این گروه از معتادان تا زمانی كه 
 تمایل به قطع مصرف دارند، از تمام جهات عضو انجمن محســوب می شوند 

و مانند اعضای دیگر، مورد توجه و حمایت كامل انجمن قرار می گيرند. 
 حضور یک معتاد برای اولين بار در جلســات بــه دالیل مختلفی انجام 
می گيرد. به هيچ وجه مهم نيســت كه به چه دليل به NA آمده ایم. ممكن 
است دليل آمدن ما به طور مشخص قطع مصرف نباشد و فقط برای تسكين 
درون خود آمده باشــيم، ولی همين انگيزه ممكن است ما را در جهت یافتن 
راهی هدایت كند كه در غير این صورت هرگز به نظر ما نمی رسيد. اغلب با 
شنيدن حرفهای معتادانی كه درباره بهبودی صحبت می كنند، آتش تمایل 
 به قطع مواد در ما شــعله ور می گردد. البته افرادی نيز هستند كه یكبار به 
 جلســه می آیند، پيام را می شنوند و مجددا به اعتياد فعال روی می آورند. 
آن گروه كه پس از لغزش دوباره به جلســات روی مــی آورند، اغلب دليل 
 بازگشت خود به جلســات را درد و ناراحتی حاصل از لغزش می دانند. ما به 
 دالیل مختلفــی به NA می آیيم، اما زمانی كه تمایــل به قطع مصرف پيدا 

كنيم و این تمایل را در خود حفظ كنيم، دیگر از بهبودی فرار نمی كنيم. 
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گروه، حق قضاوت در مورد تمایل كســی را ندارد. ما نمی توانيم تمایل 
 كســی را ارزیابی كنيم. آمدن یک معتاد به جلســه، خــود به قدر كافی 
 نشــانگر تمایل او به قطع مصرف است. ممكن اســت مدت زمانی به طول 
 انجامد در یک معتاد تمایلی ایجاد شــود كه او را به جلســات پایبند كند. 
باید به هر معتادی این فرصت را بدهيم كه تا هر زمان خواســت به جلسات 
 بياید و ایــن تمایل در او ایجاد گردد. باید این تمایل را با اســتقبال گرم و

محبت آميز از او تقویت كنيم. 
عبارات و جمالت ســنت ســوم حاكی از نقطه نظرات گسترده قدم اول 
 است. این سنت ساده نوشــته شده اســت تا پيام آن برای معتادان تمام 
ممالک و فرهنگ های جهان قابل درک باشــد و در ضمن، نوع ماده مصرفی 
 آنها نيز در اینجا مطرح نيست. بســياری از معتادان پيش از بهبودی تصور 
 می كنند مصرف الكل مشــكل آفرین نيســت! گروهی نيز خيال می كنند 
موادی كه با نســخه می توان آنها را تهيه كــرد، قانونی بوده و مصرف آنها 
 قابل قبول است. نحوه بيان این ســنت طوری است كه حتی معتادانی را به 
 خود جــذب می كند كه مواد "غير رایج" یا خاصی را اســتفاده می كنند و 
 فكر می كننــد برای عضویت در NA صالحيت ندارنــد. تمام معتادان آزاد 
هســتند تا NA را برای حل مشكل خود انتخاب نمایند. بنابراین، باید به هر 
 معتادی فرصت دهيم برای خود تصميم بگيرد آیا NA برای او مناســب است 

یا خير. ما نمی توانيم به جای او تصميم بگيریم. 
 با وجود آنكه ســنت سوم بسيار ساده نوشته شــده است، الزم به ذكر 
اســت كه وقتی سنت ســوم درباره تمایل به قطع مصرف صحبت می كند، 
منظور از آن، قطع مصرف مواد مخدر اســت. می دانيم NA برنامه ای جهت 
بهبودی افراد معتاد به مواد مخدر اســت. گر چه اعتياد برای بسياری از ما 
كه در مســير بهبودی هستيم، بعد از مدتی مفهوم وسيع تری پيدا می كند، 
 ليكن باید به یاد داشــته باشيم اولين بار، به سبب مشكل خود با مواد مخدر 



عملكرد 146

به انجمن معتادان گمنام آمدیم. اعضای جدید برای آنكه به NA احســاس 
 تعلق كنند، نياز به احســاس همدردی دارند. آنها این احساس همدردی را 

در انجمن معتادان گمنام، به آسانی به دست می آورند. 
 بســياری از ما وقتــی برای اولين بار قدم به جلســات مــی گذاریم، 
می دانيم كه معتاد هســتيم. ما مجبور به تصميم گرفتن درباره این مسئله 
 نيســتيم، بلكه حقيقت زندگی ماســت. اما عضویت در NA مفهومی بس 
 فراتر از آن دارد كــه فقط بدانيم یک معتاد هســتيم. عضویت در NA به 
معنای تصميم گيری است. اگر با آنچه در NA می شنویم، احساس همدردی 
كنيم و بتوانيم با كســانی كه در آنجا می بينيــم ارتباط برقرار كنيم، ما نيز 
 خواهــان آنچه NA ارائه می دهد، خواهيم شــد. مادامی كه به قطع مصرف 
 مواد مخــدر تمایل داریم، در تصميــم گيری درباره پيوســتن به انجمن 
معتادان گمنام آزاد هســتيم. زمانی كه این تصميم را گرفتيم، ابتدا باید به 
رعایت اصول NA متعهد شــویم. با قبول این تعهد، به طور جدی در مسير 

بهبودی قرار گرفته ایم. 

كاربرد اصول روحانی 
 ســنت ســوم ما را از قضاوت آزاد می سازد و به ســوی انجام خدمات 
مفيد هدایت می كند. رعایت این سنت باعث می شود در كمک به دیگران، 
پذیرش یكدیگر و ابراز محبت به دیگران از خود ســخاوت بيشتری نشان 

دهيم. 
 همان طور كه در ســنت های قبلی متوجه شــدیم، مسير كلی خدمات
 در NA با به كارگيری اصول روحانــی معين می گردد. چند اصل مهم تر در 

این رابطه عبارتند از تحمل، احساس همدردی، گمنامی و فروتنی. 
 اصل تحمل بــه ما یاد آوری می كند كه نبایــد درباره یكدیگر قضاوت 
 كنيم. بيماری اعتياد هيچ كس را مســتثنی نمی كند. همچنين، NA هرگز 
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 كســی را كه عالقه به قطع مصرف داشــته باشــد، از خود نمــی داند. ما 
می آموزیم معتادانی را كه ســوابق اعتياد یا زندگی شان با ما تفاوت دارد، 
 متحّمل و پذیرا شــویم و هرگز از یاد نبریم كه ما هــم نقاط ضعف داریم و 

از هيچ یک از افراد جلسه برتر نيستيم. 
 اعتياد یک بيماری كشــنده اســت. ما ميدانيــم معتادانی كه بهبودی 
پيــدا نمی كنند، چيزی به غيــر از زندان - تيمارســتان و نهایتًا مرگ در 
انتظارشان نيســت. عدم پذیرش یک معتاد حتی معتادی كه فقط به دليل 
 كنجكاوی به اینجا آمده اســت، احتماالً صدور حكم مرگ اوســت. ما یاد 
 می گيریم با معتادانــی كه با ما تفاوت دارند، مانند ما فكر نمی كنند و یا در 
 جلســه مانند ما به مشــاركت نمی پردازند، ابراز همدردی كنيم. به عنوان 
 مثال، اگر معتــادی را كه مانند ما حرف نمی زند یــا رفتار نمی كند، تحت 
فشــار قرار دهيم، نتيجتًا او را به خيابانها برگردانده ایم و حّقش را در مورد 

بهبودی و شناخت فردی از او سلب كرده ایم. 
همدردی سبب می شود تمام كوشــش های ما برای خدمت به دیگران، 
با ترّحم و شفقت همراه باشــد. زمانی كه رحم و عطوفت پایه تمام خدمات 
 ما باشــد، آنگاه هر عضوی را با تمام مشكالتی كه دارد، پشتيبانی می كنيم.
 خيلی از اوقــات راجع به تمایــل دیگران به بهبــودی، عجوالنه قضاوت 
می كنيم. سنت سوم از ما می خواهد نيكوكاری و ترّحم خود را ادامه دهيم، 
 زیرا تنها الزمه عضویت، قابليتی غير قابل اندازه گيری اســت. درواقع، حق 
 قضاوت درباره دیگران بر ما حرام شــده اســت. برخورد ما با تمام معتادان 
 بایــد محبت آميــز و بدون توجه به مشــكالت آنها باشــد. دلســوزی 
 سخاوتمندانه نسبت به معتادی كه در حال رنج است، بسيار شفابخش تر از 

قضاوت مجانی درباره اوست. 
اصل فروتنی به ما یاد آور می گردد كه ما خداوند نيســتيم و نمی توانيم 
 پيــش بينی كنيم یک معتاد تا چه اندازه برای شــنيدن پيام آمادگی دارد. 
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 باید ترس و آشــفتگی خــود را در اولين مرتبه حضور در جلســات به یاد 
بياوریم. ما نيازمند كمک و تشــویق یكدیگر هســتيم، نه انتقاد و امتناع. 
 آگاهی از نواقص شــخصيتی ما وقتی با فروتنی همراه باشــد، به ما كمک 
می كند روزهای اول خود را به یاد بياوریم. پذیرش خود كه اغلب با فروتنی 
همراه اســت، ما را از اینكه دوباره در مورد دیگران با سخت گيری قضاوت 

كنيم، دور نگاه می دارد. 
 گمنامــی اصلی اســت كه به بــاز بودن جلســات بــه روی همه و 
NA .خوش آمد گویی یكســان به تمام شــركت كنندگان كمــک می كند 
 هرگز عضویت را طبقه بنــدی نمی كند و به هيچ وجه عضو درجه دومی در
 آن وجــود ندارد. وجه مشــترک در NA بيماری اعتياد اســت و همگی ما 
اعضای NA به طور مســاوی در تيررس و خطر نابــودی از این بيماری قرار 

داریم. سهم همگی ما در استفاده از حق بهبودی مساوی است. 
 رعایت اصل گمنامی ســنت ســوم را تكميل می كنــد. رعایت اصل 
 گمنامی، به ما یاد آوری می كند اهميت رســاندن پيام بيشتر از تمامی اعضا
یا گروههاست. تنها شــرط عضویت ما تضمين می كند هيچ معتادی نباید 
بدون داشــتن فرصتی برای بهبودی بميرد. ما با استقبال از هر معتادی كه 

مایل به ترک اعتياد است، قدر آزادی و مساوات خود را می دانيم. 
 سنت ســوم تضمين كننده آزادی اعضای NA اســت. این سنت، تنها 
 شــرط عضویت را در قلب یكایک اعضا جای داده است. ما مجبور نيستيم 
 به جای دیگران تصميم بگيریــم. وقت و انرژی خود را صرف این نمی كنيم 
 كه چه كســی باید بماند و یا چه كســی مســتحق كمک است. در عوض، 
 عاشــقانه و با تمام وجود به معتادانی كه به قصد نجات یافتن از این بيماری 

به انجمن معتادان گمنام قدم می نهند، مساعدت می كنيم. 



سنت چهارم
» هر گروه بایست مستقل باشد، به استثناء مواردی كه بر گروههای دیگر و NA در كل 

اثر بگذارند.«

 گروههای NA از آزادی زیادی برخوردار هســتند. در ســنت ســوم 
 دریافتيــم این گروهها از انتخــاب اعضای خود با تعيين شــرط عضویت 
 بی نياز هســتند و به ميل خود و آزادانه به هر معتادی پيشــنهاد بهبودی 
می دهند. سنت چهارم این آزادی را افزایش می دهد و ما می توانيم از تنّوع 

و گوناگونی تجارب اعضا در انجام خدمات بهره مند شویم. 
 آزادی می تواند فرح بخش و نشــاط آور باشد. خيلی از ما تجربه كمی از 
 آزادی داریــم و زندگی ما در دوران اعتياد بيشــتر به بردگی شــبيه بوده 
اســت. وقتی برای اولين بار آزادی حاصل از بهبودی را احساس می كنيم، 
 شــاید این تجربه ما را به شــدت تحت تأثير قرار دهــد. از طریق كار كرد 
قدمهــا می آموزیم آزادی با مســئوليت همراه اســت. در دوران بهبودی، 
 مســئوليت خود را به عهده می گيریم. پس از پذیرفتن این مســئوليت، 
 متوجه می شــویم ســنت چهارم گروهها و انجمن را به اقدام مســئوالنه 

تشویق می كند. 
 گروههــای معتادان گمنام وســيله ای برای رســاندن پيــام بهبودی 
 هســتند. با تعهد اعضای گروه نسبت به یكدیگر، شــخصيت گروه شكل 
 می گيرد. به تدریج كه شخصيت گروهی رشــد می كند و تكامل می یابد، 
گروه روشــهایی را برای انجام كارهایی پيدا می كنــد كه گروههای دیگر 
 شــهر انجام نمی دهند. اعضای هر گروه یک طرح كلی برای جلسات تعيين 

می كنند كه منعكس كننده شخصيت آن گروه است. 
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اســتقالل گروهی به گروهها آزادی ميدهد روشهای خالقانه ای را برای 
رســاندن پيام پيدا كنند. NA از معتادانی با سوابق و شخصيتهای مختلف 
 تشكيل شده اســت كه در سایة تعهد متقابل نســبت به بهبودی گرد هم 
آمده اند. مــا به زبانهای مختلف صحبت می كنيم و با فرهنگ های متفاوتی 
 NA زندگــی می كنيم. یک جلســه یكنواخت توجه هر معتــادی را كه به 
می آید، جلب نمی كند. بــرای اینكه بتوانيم به هر معتادی كه به حمایت ما 
 برای بهبودی احتيــاج دارد كمک كنيم، گروهها به ميل خود نحوة برگزاری 
 و بقيه مشــخصات جلســات خود را تغيير دهند. هر گروه آزاد است به هر 

نحو مؤثرتری كه می تواند، هدف اصلی را دنبال كند. 
 هــر گروه از جایــگاه خاصــی در مجموعه NA و انجمــن محلی خود 
 برخوردار اســت. به عنوان یک انجمــن، توانایی ما برای دســتگيری از 
معتادانی كه هنوز مصرف می كنند، بستگی به تمایل اعضای ما در برگزاری 
 جلســاتی دارد كه هم برای چنين معتادانی جالب باشد و هم از لحاظ رفت و 
 آمد مشــكلی با شركت در این جلسات نداشته باشند. ابتكار عملی كه ثمرة 
 اســتقالل گروه است، ما را برانگيخته اســت تا در جستجوی نقش خاصی 
 باشــيم كه احتياجات جامعه NA و گــروه ما را برطرف كنــد. آزادیم هر 
گروهــی را تا جایی كه می توانيم، ارتقا دهيــم. معتادان گمنام در صورتی 
اعتبار پيدا می كند كه تمام گروهها جایگاه صحيح خود را در تشــكيالت 

خدماتی پيدا كنند. 
ابتكار عمل، گروهها را قوی تر و مســئوليت پذیر می سازد. اعضا ممكن 
است با حضور خود، بسياری از جلســات را حمایت كنند، ولی بيشتر برای 
حمایت از یک گروه تعهد می پذیرند. اعضا فقط وقتی در بهبودی پيشرفت 
حاصل می كنند كه مسئوليت زندگی خود را به عهده گيرند. به همين نحو، 
 گروهها وقتی قوی تر و شكوفاتر می شوند كه اعضا مسئوليت دسته جمعی 
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برای حفظ جلســات را به عهده گيرند. مسئوليت و تعهد اعضا، مستقيمًا در 
كيفيت هر گروه منعكس می شود. 

 یكــی از رایج ترین روشــهایی كه گروهها اســتقالل خود را نشــان 
 می دهند، در انتخاب نحوه برگزاری جلســات نمایان می شــود. بيشــتر 
 گروههای محلی جلســات متنوعی را ارائه می دهند: ســخنرانی، مطالعه 
قدمها، بحث و گفتگو یا هر نوع جلســه ای كه موجب رفع احتياجات محلی 
شود. برخی جلســات به روی عموم باز است، در حالی كه برخی دیگر ویژه 
معتادان اســت. گروههای بزرگتر ممكن است هر شــب انواع مختلفی از 
 جلســات را برگزار كنند. ممكن اســت بعضی از معتادان در جلسه خاصی 
پيــام بهبودی را بهتر درک كنند، در حالی كه بعضی دیگر جلســه دیگری 
 را ترجيح می دهند. منطقه ای كه در آن NA انواع مختلف جلســه را ارائه 
می دهــد، به احتمال زیاد باعث جلب معتادان بيشــتری خواهد شــد. با 
برخورداری از یک روحيه همكاری، ما اســتقالل گروههای دیگر را محترم 
شــمرده و آنها را آزاد می گذاریم پيام بهبودی را به هر نحوی كه برایشان 

مناسب تر است، برسانند. 
به سبب روحيه استقالل، بســياری از گروهها جلسات را طوری ترتيب 
می دهند كه مطابق با نياز اعضای آنها باشــد. عدم قضاوت درباره دیگران 
كه در سنت ســوم ذكر شد، بدین منظور اســت كه ما به یک معتاد در هر 
شرایطی كمک كنيم. مهم نيســت كه یک گروه جلسه خود را به چه شكل 
برگزار می كند. در هر حال، به گروههای NA توصيه می كنيم در جلســات 
 خود بر موضــوع نجات و بهبودی از بيماری اعتيــاد تمركز كنند. به صرف 
اینكه یک گروه سنتهای دوازده گانه را به جا آورد و از قدمهای دوازده گانه 
 NA در جلســات خود پشــتيبانی و اســتفاده كند، می توان آن گروه را 

معتادان گمنام ناميد. 
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 گاهی اوقات درک اینكه چه مســائل یا اعمالی در مجموع بر NA تأثير 
 می گذارد، كاری مشــكل است. سنت چهارم راهی را پيش پای ما می گذارد 
تا بتوانيم ميان اســتقالل گروهی و مسئوليت حفظ همبستگی و وحدت در 
NA تعادل برقرار كنيم. سنت چهارم ما را تشویق می كند استقالل گروهی 

را طوری به كار بریم كه باعث رشد و سرزندگی NA شود. 
 اصل استقالل، گروهها را تشــویق می كند نيرومند و فعال باشند. ولی 
 در ضمن یادآور می شــود آنهــا جزئی از كل معتادان گمنام هســتند. در 

گرفتن هر تصميمی باید منافع مشترک خود را در نظر گيریم. 
 و چون اغلب گروهها با یكدیگر ارتباط مســتقيم ندارند، ممكن اســت 
 تصور كنيم آنچه در جلســات ما اتّفاق می افتد، اثــری بر روی افراد دیگر 
 نــدارد. اگر بخواهيم بدانيم تصميمات گروه چه كســانی را تحت تأثير قرار 
 می دهد، باید بــه گروههای دیگر فكر كنيم. به معتادی بيندیشــيم كه به 
تازگی بــه NA آمده و یا در آینده خواهد آمد. همين طور به محله ای كه در 
آنجا جلســات خود را برگزار می كنيم، بيندیشيم. اگر جلسه ما یک جلسه 
 NA محسوب نشود، مســلمًا بر گروههای دیگر و مجموعه NA تأثير منفی 
 خواهيــم گذارد. ما بایــد نياز خود را در بدو ورود به NA به خاطر داشــته 
 باشيم: اميد به نجات یافتن از اعتياد. اغلب معتادان تازه وارد، بيشتر توجه
 خــود را معطوف بــه تفاوتهای خود بــا دیگران می نماینــد و اميدوارند 
 تفاوتهایــی كه با دیگران دارند، به قدر كافی باشــد تا آن تفاوتها را عذر و 
 بهانه ای قرار داده و دیگر به جلســات نيایند. دلســرد كردن و راندن یک 
 معتاد از جلســات NA كار مشــكلی نيست. مهم آن اســت به پيامی كه 
تازه واردی در جلســه از ما دریافت می كنــد، توجه نمایيم. در نظر گرفتن 
 دقيق هدف اصلــی تضمين خواهد كرد بــرای معتادانی كــه هنوز به ما 

نپيوسته اند، جلساتی در آینده وجود خواهد داشت. 
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باید توجه داشته باشــيم جامعه به چه چشمی به ما نگاه می كند و چه 
 برخوردی با مــا دارد. در ابتدا، وقتی انجمن معتــادان گمنام در مكانهای 
زیادی شــروع به كار كرد، شــركت معتادان در جلسات تحت هر شرایطی 
 غيــر قانونی بــود و حتــی در جاهایی كه جلســات قانونی بــود، مردم 
 وحشــت زده و نگران به تجّمع ما نگاه می كردند. تا وقتی كه NA شــهرت 
 خوبی پيدا نكند، ممكن اســت پيدا كردن مكانهایی برای برگزاری جلسات 
برای معتادان مشــكل باشــد. اگر رفتار ما به عنوان یــک عضو NA هنوز 
خودخواهانه و مخّرب باشــد، در برگزاری جلســات علنی مشكل خواهيم 
 داشت. وقتی از امكانات جلســه خود با احترام استفاده كنيم و آنها را تميز 
 و ســالم نگه داریم، در واقع به حفظ شــهرت انجمن كمک كرده ایم. باید 
سعی كنيم مانند همســایه ای خوب رفتاری محترمانه داشته باشيم. حتی 
 چيزی خيلی ســاده، مثاًل نامی كــه گروهی برای خــود انتخاب می كند، 
می تواند روی NA انعكاس خوب یا بد داشــته باشد. اگر در جامعه به شهرت 

معتادان گمنام لطمه بخورد، معتادان خواهند مرد. 
 اســتقالل نباید گروه را از توجه و به كار گرفتن اصول روحانی سنت ها 
 غافل نماید. توجه كامل گروه نســبت به رعایت اصول سنت چهارم، اغلب 
 از طریق تهيه ترازنامه ای گروهی ميســر می شــود. این ترازنامه به اعضا 
 كمک می كند پيشــرفت خود را در ارســال پيام و دسترسی پيدا كردن به 
 معتادان محله خــود ارزیابی نمایند. از همين طریــق گروه می تواند نقش 
 خود را در همبســتگی و وحدت NA بررســی كند. ســنت چهارم با دادن 

آزادی عمل به یک گروه، آن را از اعمال خودمحورانه باز می دارد. 

كاربرد اصول روحانی 
 ســنت چهارم به گروهها كمک می كند بين اســتقالل و مســئوليت، 
 تعادل برقرار كنند. این امر به نوبه خــود منعكس كننده آزادی اعضای در 
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حال بهبودی و احساس مسئوليتی اســت كه آن آزادی را حمایت می كند. 
كاربرد این اصول در كنار اصول روشــن بينی، اتحاد و گمنامی در تمام امور 

گروهها، به حفظ NA به عنوان یک مجموعه كمک می كند. 
در حالی كه اســتقالل، آزادی های معينی را بــه دنبال دارد، ما نيز باید 
مســئوليت هایی را در قبال اعمال خود و تداوم رفاه NA بپذیریم. به عنوان 
یک گروه، زمانی به تعهد خود در مقابل انجمن مســئوالنه عمل كرده ایم كه 
 ترازنامه ای از عملكرد خود و نحوه برگزاری جلســات تهيه كنيم. گروه ما 
 موقعی به طور مســئوالنه از اســتقالل خود اســتفاده می كند كه منافع 

مشترک انجمن را قبل از هر اقدامی در نظر بگيرد. 
اگر بخواهيم از اســتقالل گروهها جهت پيشــرفت NA استفاده كنيم، 
حتمًا باید اصل روشن بينی را در نظر بگيریم. با رعایت اصل روشن بينی، از 
روشهای جدید كمک به معتادان استقبال بيشتری می كنيم. یاد می گيریم 
جایگاه مناســب خود را در NA پيدا كنيم. همه اعضا را تشویق می كنيم در 
گفتگوها شــركت كنند و عقاید خود را ابراز كنند. روشن بينی، به ما كمک 
 می كند هميشــه در نظر داشته باشيم هر گروه جزیی از مجموعه NA است. 
 اعتراف بــه اینكه جزئی از یــک مجموعه بزرگتر از خود هســتيم، ما را 
 بــر می انگيزاند به عقاید جدید بيشــتری توجه داشــته باشــيم. تنوع 
خصوصيات هر یک از ما وقتی باعث تقویت ما می شــود كه قدر این تنوع را 

بدانيم. 
با به خاطر ســپردن اینكه جزئی از یک كل بزرگتر هســتيم، وحدت و 
همبســتگی خود را در به كار بردن سنت چهارم در نظر می گيریم. زیربنای 
هر تصميمی كه به عنوان گروهی مســتقل می گيریم، باید بيش از هر چيز 
بر مبنای رعایت منافع مشــترک ما باشد. با اینكه مستقل هستيم، ولی در 
 جلسات گروههای دیگر شركت می كنيم و آنها را كمک و حمایت می كنيم. 



155سنت چهارم

جلسات NA تنها وقتی پيشــرفت می كنند كه گروهها فراسوی احتياجات 
اوليه و فوری خود به همدیگر كمک نمایند. 

اصــل محبت، به ما كمک می كند NA را بــه عنوان مجموعه ای بزرگتر 
در نظر بگيریم و به محض آنكه چنين دیدگاهی پيدا كنيم، برداشــت ما از 
 مســئوليت خود به عنوان گروهی مستقل به مراتب گسترده تر خواهد شد. 
 تصميمات مستقل گروه ما كه بر مبنای عشــق و عالقه به NA پایه گذاری 
شــده اســت، فعاليت های ما را در جهت كمک و خدمت به دیگران تقویت 
می كند. اصل محبت، ما را به همــكاری با اعضا و گروههای دیگر در جهت 

فرستادن پيام بهبودی تشویق می كند.
اصل گمنامی در ســنت چهارم به ما یاد آوری می كند در معتادان گمنام 
هر گروه از موقعيت و اهميتی مســاوی با دیگر گروهها برخوردار اســت. 
گروههــای بزرگتر و قدیمی تر به هيچ وجه از گروههای كوچكتر یا جدیدتر 
برتر نيستند. با اینكه هر گروهی آزاد است اصول برنامه را به گونه ای به كار 
برد كه به نظرش مفيدتر و بهتر اســت، همين اصول هستند كه تمام گروهها 
را تبدیل به شركایی مساوی در مسير بهبودی نموده اند. تمامی گروهها در 

حفظ حيثيت، خوشنامی و انجام امور مربوط به NA مسئوليتی برابر دارند. 
اســتقالل به گروهها این آزادی را می دهد كه خودشان به منظور ایجاد 
 جوی مناســب برای بهبودی اقدام كنند، به اعضای خــود خدمت كنند و 
هدف اصلی ما را به انجام برســانند. مسئوليتی كه موجب تعادل و استقالل 
ما می شــود، در واقع اصول بيان شده در سه سنت اول را منعكس می كند. 
حفظ همبستگی و وحدت انجمن NA در رأس قرار می گيرد. سپس ما برای 
 راهنمایــی و هدایت، از نيروی برتر مهربان خــود كمک می جویيم و آنگاه 
درب جلســات را برای تازه واردی كه خواهان قطع مصرف مواد مخدر است، 

باز گذارده و به او خوش آمد می گویيم. 
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 عملكرد گروههای فعال و سالم برای رشد و پيشرفت انجمن معتادان گمنام 
 ضروری اســت. گروهها مكانی را فراهــم می كنند كــه در آنجا بتوانيم
اساسی ترین خدمات خود را ارائه دهيم. بدون داشتن گروههای مستقل، از 

انجام هدف اصلی خود عاجز خواهيم بود. 



سنت پنجم
 »هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به معتادی كه هنوز در عذاب

است.«

 انجام هدف اصلی ما به منزله قلب خدمات ماســت. با راهنمایی نيروی 
برتر مهربان و تمركز بر این هدف، گروههای معتادان گمنام وســيله ای برای 
انتشار قدرت شــفابخش بهبودی می شوند. انجمن معتادان گمنام به منظور 
نجات معتادان از اعتياد بنيان گرفته اســت. اگر عقاید یا اهداف دیگری را 
دنبال می كردیم، از تمركز ما بر هدف اصلی كاســته می شد و فعاليت ما به 
هدر می رفت. ســنت پنجم از ما می خواهد با اولویت دادن به هدف اصلی 

خود، به تمرین اصل وفاداری بپردازیم. 
 ســنت پنجم به گروههــا كمک می كند هدف اصلی خــود را كه همانا 
 رساندن پيام به معتاد در حال رنج اســت، تحقق بخشند. در سنت چهارم 
 پــی بردیم كه گروههای NA آزادند روشــهای جدیــد و مختلفی را برای 
 برگزاری جلســات خود پيدا كنند. این آزادی بســيار قابــل اهميت بوده، 
 مشــوق ما در ایجاد تنوع و خالقيت اســت و به ما فرصــت می دهد با هر 
وســيله ممكن به معتادان دیگر دسترسی پيدا كنيم. به سبب این استقالل، 
 هر گروه شــخصيت خود را پرورش می دهد. اما شــخصيت گروه با هدف 
 اصلی آن گروه تفاوت دارد. در هر حال پيامی كه می رســانيم، شــخصيت 
 گروه ما نيســت، بلكه پيــام انجمن معتادان گمنام، یعنــی اصول بهبودی 

است. 
 انجمن از مــا می خواهد حامل چه پيامی باشــيم؟ پيامی كه گروههای
 NA حامل آن هســتند، پيام اميد و آزادی از اعتياد فعال اســت. این پيام 
 ممكن اســت به طریق مختلف بيان شود. بعضی اوقات به سادگی می گویيم
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 اگر مواد مصرف نكنيم، مســلمًا مشــكلی نخواهيم داشــت. اعضای دیگر 
 می گویند، در دوران بهبودی زندگی پر ثمر و رضایت بخشــی داشــته اند. 
 گاهی پيام ما این اســت كه اگرچه با ترک اعتيــاد زندگی دردناک خواهد 
 شــد، ولی می توانيم پاک بمانيم. بيداری روحانی ما كــه با كاركرد قدمها 
حاصل شده است، خودش می تواند پيام ما به دیگران باشد. وقتی معتادان، 
 بهبودی را تجربه مــی كنند، رنجهای ما التيام می یابــد و عامل به وجود 
آورنده آن رنجها دیگر مهم نيســت. ما می توانيم بدون مصرف مواد مخدر 
زندگی كنيم و برای خود زندگی جدیدی را بســازیم. پيام ما این است: همه 
 معتادان می توانند مصرف مواد مخدر را قطع كنند، اشــتياق خود را نسبت 

به مصرف مواد از دست بدهند و راهی جدید برای زندگی پيدا كنند.
 تمركز گروه بر انتشــار پيــام بهبودی، برای بقــای NA آن چنان مهم 
اســت كه آن را هدف اصلی خود محسوب می كنيم. به عبارت دیگر، انتقال 
پيام مهم ترین كاری است كه انجام می دهيم و هيچ چيز نباید از آن مهم تر 
 شمرده شــود. این امر مهم ترین مبنای سنجش در NA است كه با سبک و 
 ســنگين كردن آن، هر گروه مــی تواند انگيزه ها و اعمــال خود را مورد 

آزمایش قرار دهد.
 راههای بيشــماری برای پيشــبرد هدف اصلی ما موجود است. به طور 
 كلــی، اعضای گــروه محيطی را بــرای بهبودی در جلســات خود فراهم 
 می نماینــد. این محيط با خــوش آمدگویی و خوش برخــوردی با اعضای 
 شــركت كننده در جلسات ایجاد می شود. جلســاتی كه سر وقت معينی 
شروع می شــوند، بازگوكننده پيام بهبودی هستند. جلسات مؤثر و مفيد 
 NA، هدف اصلی را مد نظر قرار می دهند و اعضا را تشــویق به مشــاركتی 
 می كنند كه نشــانگر بهبودی باشــد. ما به جای نصيحت كردن، تجربيات 
 خــود را با یكدیگر در ميان مــی گذاریم. اعضای هر گــروه وقتی خود را 
 مســئول می دانند كه جلســه در جهت بهبودی پيش رود، كمک زیادی به
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 پيشــبرد هدف اصلی ما می كنند. تمام اعمال ما ممكن اســت ناخواسته 
 پيامی را منتقل كنند. ســنت پنجم خاطرنشــان می كند كه این پيام باید 

پيام بهبودی باشد.
عوامل بســياری می توانند حواس ما را به خود مشــغول كنند و ما را از 
هدف اصلی خود منحرف ســازند. مثاًل اعضای گروه ممكن است مایل باشند 
وقت جلســه را با بحث و گفتگو درباره كار و وضع مالی خود یا مشــاجرات 
دیگری پر كنند. به عنوان یک عضو، ممكن اســت چنان سرگرم صحبت و 
گفتگو با دوستان خود باشيم كه به طور كلی از وضعيت معتادی كه در حال 
 رنج اســت و محتاج به تشویق ماست، غافل شویم. هر گاه تمركز خود را در 
 جلســه از بهبودی منحرف كنيــم، معتادی كه به دنبــال بهبودی خود به 

انجمن ما آمده، احساس سردرگمی و درماندگی می كند.
البته مســائل دیگری نيز می توانند توجه گروه ما را از هدف اصلی آن 
 منحرف ســازند. با پولی كه اعضای ما در ســبد می اندازند، گروه می تواند 
 NA اجاره محل جلســات و هزینه نشــریات را بپردازد و از خدمات دیگر
حمایت كند. تمام این فعاليتها هم می تواند به پيشــبرد هدف اصلی كمک 
 كند و هم ما را از توجه به هدف اصلی خود منحرف ســازد. بعضی از گروهها 
 در پی این هســتند كه با داشــتن محل مجلل و تجمــالت پرخرج و ارائه 
نشریات بســيار و انجام فعاليت های حساب شده از گروههای دیگر پيشی 
بگيرند. اما وقتی گروهی چنين خط مشــی داشته باشد، تمركز آن از هدف 
اصلی منحرف می شود و به ســوی پول، مالكيت و شهرت گرایش می یابد. 
باید ســعی كنيم فقط در انتقال پيام شهرت پيدا كنيم. پول، نشریات، محل 
 جلســه، همه وهمه ابزارهایی اســت كه باید از آنها در راه رســاندن پيام 
 اســتفاده كنيم. اما این ابزارها باید در خدمت ما باشــند، نــه آنكه برما 

حكومت كنند.
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 گروههــا می توانند در راســتای انتقال پيام خدمات بســياری را ارائه 
دهند. اولين خدمت ما، برگزاری جلســات NA اســت كه در آنجا معتادان، 
 بهبودی خــود را با دیگران در ميــان گذارند. خدمات دیگــری از قبيل 
خدمات ارتباطی، اطالع رســانی به مردم و پيام رســانی به بيمارستان ها و 
زندانها بسيار مؤثر است. در شهرســتانهای كوچک یا حوزه های جدیدتر، 
گروهها معموال تنها منبع این خدمات هســتند. با این همه، اغلب گروهها 
 متوجه شــده اند نمی توانند فقط بر بهبودی تمركز كنند و همزمان خدمات 
 دیگــری نيز ارائه دهنــد. بدین جهت گروههای بزرگتر اغلب مســئوليت 
چنين خدماتــی را به عهده كميته های ناحيه ای مــی گذارند و بدین نحو 
 گروهها وقت و انرژی خود را به رســاندن مستقيم پيام، به معتادی كه هنوز 

در عذاب است، اختصاص می دهند. 
 از آنجا كه رســاندن پيام بسيار مهم است، بســياری از گروهها به طور 
مرتب از فعاليتهای خود ترازنامه تهيه می كنند تا مطمئن شــوند رساندن 
 پيام هنوز محور اصلی آنهاست. از سنت های دوازده گانه می توان به عنوان 
 طرحی كلی بــرای ترازنامه گروهی اســتفاده كرد. بعضــی از گروهها از 
 ســؤاالت خاصی در تهيه ترازنامه خود اســتفاده می كننــد. مثاًل ماتا چه 
 اندازه در رســاندن پيام بهبودی موفق شــده ایم؟ آیا معتادانی هستند كه 
 گروه ما به آنها دسترســی پيدا نكرده اســت؟ چگونه مــی توانيم برای 
معتادان، دسترسی به جلسات را آســان تر كنيم؟ چه باید كنيم تا اعضای 
 جدید احســاس راحتی كنند؟ آیا فضای بهبودی در جلســات ماتضعيف 
 شــده اســت؟ آیا ایجاد تغييرات در نحوه برگزاری جلسات باعث قوی تر 

شدن فضای بهبودی خواهد شد؟ 
 توجه به احتياجــات مجموعه های بزرگ تــر NA احتماأل ما را متوجه 
لزوم تغييراتی خواهد كرد. مثاًل اگر در شــهری جلسات مطالعه قدمها وجود 
نداشته باشد، گروه می تواند برگزاری چنين جلساتی را در برنامه خود قرار 
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دهد. در هر حال، راههای مختلف و بســياری برای رســاندن پيام و تأمين 
احتياجات NA در سطح گروهی یا منطقه ای وجود دارد. 

وجود نيرویی در این برنامه مؤثر اســت. ما از این نيرو برای انجام قدم 
دوازدهم و رســاندن پيام به معتادان دیگر اســتفاده می كنيم. هنگامی كه 
گروههــا پيام را منتقل می كنند، تأثير قدم دوازدهم دوچندان می شــود. 
 وحدت هدف و فضای روحانی جلســات از كثرت معتادان در حال بهبودی 
 نيز مهم تر اســت. انكار وجود نيرویی روحانی در گروه مشــكل است. ما 
 می توانيــم از این نيرو برای پــاک ماندن در فاصله بين جلســات كمک 

بگيریم. 
 ســنت پنجم گروه را تشــویق می كند برای انتقال پيام اولویت قائل 
شــوند. اعضا برای پيشــبرد هدف اصلی می توانند كارهای زیادی را انجام 
دهند. مثاًل ما عالقه و تمایل خود را به كمک كردن، از طریق مشــاركت در 
 اســتقبال و خوش آمد گویی از مردم، تهيه فهرستی از تلفن های تماس به 
 منظور پخــش كردن بين اعضــا و دادن تعــدادی از نشــریات خود به 
تازه واردها نشــان ميدهيم. وقتی كه اعضا دست به دست یكدیگر داده و 

عهده دار انتشار پيام می شوند، جلوه زیبایی از بهبودی نمایان می شود.
 بسياری از جلسات ما برای رســاندن پيام به اعضای جدید ترتيب داده 
می شــوند. این اعضای جدید برای اینكه در انجمــن باقی بمانند، احتياج 
بيشتری به تشــویق، توجه و محبت ما دارند و پرسش های زیادی دارند كه 
باید به آنها جواب داده شــود. اما فقط معتادان تازه وارد نيستند كه احتياج 
 به پيام بهبودی دارنــد. قطع نظر از مدت زمان پاكــی، خود ما نيز ممكن 
 است همان معتادی باشــيم كه هنوز از اعتياد در عذاب است. سنت پنجم 

فقط مخصوص تازه واردان نيست، بلكه پيام بهبودی برای همه ماست. 
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كاربرد اصول روحانی 
 ســنت پنجم تكميل كننده قدم دوازدهم است و از گروهها می خواهد 
 پيــام بهبودی را به معتادان برســانند. در هر یک از قدمها از ما خواســته 
 می شود اصول روحانی را در تمام امور خود به كار گيریم؛ رعایت این اصول
 در انجــام فعاليت های گروهی نيز مهم اســت. برخــی از اصولی كه برای 
رعایت ســنت پنجم از اهميت ویژه ای برخوردارنــد، عبارتند از: وفاداری، 

مسئوليت، وحدت و گمنامی. 
 وفاداری یا به عبارت دیگــر پایبندی به اصول ســنتهای دوازده گانه 
 زمانی تجّلی می كنــد كه گروهها پيام بهبــودی NA را به دیگران منتقل 
 می كنند. بســياری از اعضای ما در مورد مســائل مختلف حرفهای زیادی 
 برای گفتن دارند، ولی انجمن ما پيام خاصی دارد كه عبارتســت از: آزادی 
از اعتياد فعال از طریــق كار كرد قدمهای دوازده گانــه معتادان گمنام و 
 حمایت از انجمن معتــادان در حال بهبودی. ایــن حمایت وقتی جلوه گر 
می شــود كه گروهها به طور جدی و آگاهانه از خواستاران استفاده از برنامه 
 NA پشــتيبانی نمایند. وقتی گروهها شــخصيت و وفاداری خود را با انجام 
این كار ثابت می كنند، جلساتشان باعث پيشرفت هدف اصلی ما می گردد. 
 ســنت پنجم در رابطــه با حفظ و حراســت از هدف اصلــی انجمن، 
 مســئوليت سنگينی را به عهده گروهها می گذارد. هر گروه مسئول است تا
حد امكان نقش مؤثری در انتشــار پيام NA ایفــا كند. اگر به گروهها اجازه 
دهيم هدف اصلی را فراموش كنند، معتادان از شــنيدن پيام نویدبخش ما 
محروم خواهند شــد. همه اعضا باید به گروه كمک كنند تا هدف اصلی ما 

محور توجه گيرد. 
 وحدت یكی از بزرگترین نقاط قّوت ما در انتشــار پيام اســت. وحدت 
هدف، انتقال پيام را محور توجه ما قــرار می دهد. ما نه تنها برای بهبودی 
خود، بلكــه برای بهبودی تمام اعضای NA بــا یكدیگر همكاری می كنيم. 
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 بــا  دیدن معتادان بســياری كه عضو انجمن هســتند و مدت درازی پاک 
مانده اند، تشویق می شویم و متوجه می شویم به تنهایی نمی توانيم بهبودی 

حاصل كنيم. 
 با رعایت اصل روحانــی گمنامی، تفاوتهای ظاهری مــا با دیگران، در 
 مقابــل اهميت هدف اصلی مــا ناچيز می آیند. به عنــوان عضو یک گروه 
وظيفه اصلی ما رســاندن پيام است و باید مســائل دیگر را كنار گذاشت. 
گروهها باید به اعضای خود هدف اصلی معتادان گمنام را كه همانا رســاندن 
 پيام بهبودی اســت، یادآور شوند، نه شــخصيت فردی اعضا را. با این كار 

آنها می توانند سنت پنجم را اجرا كنند. 
 انجمن معتادان گمنام جلســات بســياری در سراســر جهان برگزار 
 می كند. رشــته ای كه همه ما را به یكدیگر متصل مــی كند، هدف اصلی 
 ماست. ســنت پنجم نقطه نظر اصلی انجمن معتادان گمنام را برای ما معّين
 می كند. ایــن نقطه نظر اصلی موجودیت ما را بــه عنوان یک انجمن حفظ 
 می نماید. ســنت پنجم از ما می خواهد با رســاندن این پيــام به معتادان 
خدمت نمایيم: در انجمن معتادان گمنام، بهبودی ميســر می شود. با تمركز 
عميقی كه به این نقطه نظــر اصلی معطوف می داریم، یكپارچگی انجمن ما 

حفظ می شود. 



سنت ششم
 »یک گروه NA هرگز نبایست هیچ مؤسسه مرتبط و یا هر سازمان خارجی را 

 تأیید و یا در آنها سرمایه گذاری كند، یا نام NA را به آنها عاریت دهد، مبادا 

مسائل مالی، ملكی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.«

 بــا وجود آنكه تمام گروههــای معتادان گمنام فقــط یک هدف اصلی 
 دارنــد، اما راههای مختلفی برای به ثمر رســاندن همين هدف واحد وجود 
 دارد. گروههــای ما معموال متحّمــل زحمات زیادی برای رســاندن پيام 
می شوند. ما هدف اصلی خود را در ســطوح مختلفی از جمله توسط اعضا، 
گروهها یا هيئت هــای خدماتی خود دنبال می كنيم. بســياری از اوقات، 
 گروههای ما در فرآیند پيام رســانی با ســازمانهای دیگری در مناطق خود 
تماس پيدا می كنند. برقراری روابط عمومی خوب با دیگران می تواند باعث 
كمک به گروههای ما در انجام هدف اصلی شــود، ولی باید توجه داشت كه 
 همكاری با ســازمان های دیگر می تواند اختالفاتــی را نيز به وجود آورد و 
 گروههای ما را از رســاندن پيام منحرف نماید. ســنت ششم اشتياق ما را 
 برای پيام رســانی برمی انگيزد و برای حدود روابط ما با دیگران در منطقه 

حد و مرزی قائل می شود. 
 هــدف اصلی مــا، هویت ما را به عنــوان یک انجمن دقيقًا مشــخص 
 می نماید. ما گروهی از معتادان هستيم كه همگی به بهبودی اميدواریم. هر

 گاه هویــت NA به هویت ســازمان دیگری نزدیک شــود، هدف اصلی ما 
شفافيت خود را از دســت می دهد و در نتيجه از قدرت آن تا حدی كاسته 

خواهد شد. 
 سنت ششــم در مورد سه چيز هشــدار می دهد كه ممكن است باعث 
 ابهــام وجــه تمایز معتــادان گمنام با ســازمانهای دیگر شــود:  تأیيد، 
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سرمایه گذاری و به عاریت دادن نام خود. تأیيد، بيانيه ای عمومی به منظور 
 حمایت از سازمانی دیگر است. ســرمایه گذاری در سازمانی دیگر به نوعی 
 اهداف آن ســازمان را تأیيد می كنــد. به عاریت دادن نــام خود به یک 
مؤسسه مرتبط با ســازمان خارجی - مثاًل اینكه اجازه دهيم یک مؤسسه 
درمان اعتياد، نام خود را مؤسســه درمان اعتيــاد NA بنامد - به معنای 
 تأیيد كامل اســت؛ چرا كه با این كار هدف نهایی ما و آن سازمان یا مؤسسه 

در انظار عمومی یكسان به نظر می رسد. 
 ســنت ششــم با تعيين حد و مرز بــرای NA، به گروههــای ما كمک 
می كند از مشــكالتی كه معموال بين ســازمانها به وجود می آید، در امان 
باشــند. اگر ســازمانی را تأیيد كنيم و بعد با مشكل مواجه گردد، شهرت و 
نام ما نيز مانند آنها لكه دار خواهد شــد. اگر از سازمانی خارجی پشتيبانی 
كنيم و این امر از نظر بعضی از افراد ناخوشــایند باشد، ممكن است معتادان 
 خواهان بهبودی از آمدن به جلســات ما دلسرد شوند. اگر پشتيبانی خود را 
 از ســازمانی دیگر اعالم كنيم، افراد جامعه یا معتــادی كه هنوز در عذاب 
اســت و حتی اعضای خود ما هم، در تشــخيص هدف آن سازمان از هدف 
 ما دچار سردرگمی می شــوند. اگر به مؤسسهای مرتبط با سازمانی خارجی 
كمک مالی كنيم، پولی را كه می توانســت صرف انجام هدف اصلی خود ما 
 شــود، به آن سازمان یا مؤسســه روانه كرده ایم و اگر بعدا بخواهيم آن را 
 پــس بگيریم، دچار مشــكالت دیگری خواهيم شــد. اگر در ســازمانی 
 ســرمایه گذاری كنيم یا نام خــود را به آن عاریت دهيــم، احتمال دارد 
ســازمان مشابه دیگری دلخور شــود و ما قربانی اختالفات این دو سازمان 
 با یكدیگر شویم. سنت ششــم به گروههای ما كمک می كند با اجتناب از 
چنين مشــكالتی تمام انرژی خود را صرف رساندن پيامی واحد و روشن به 

معتادان خواهان بهبودی نمایيم. 
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ما در این دنيا زندگی می كنيم. نمی توانيم خود را كاماًل كنار بكشــيم و 
از هر تماسی با دســتگاه های خارجی خودداری كنيم. این كار نه تنها غير 
 ممكن اســت، بلكه تصّور درستی هم نيســت. همكاری و تعاون با دیگران 
برای معتادان گمنام مفيد اســت. برقراری ارتباط ميان گروههای ما و جامعه 
 باعث كمک به درک بهتر دیگران از NA و افزایش خوش بينی مردم نســبت 
به NA خواهد شــد. این امر باعث خواهد شد پزشــكان، معلمان، پليس، 
دوستان و خویشــاوندان، NA را به معتادان خواهان بهبودی توصيه كنند. 
ایــن افراد به ما كمک خواهند كرد پيام خود را به معتادانی كه نمی توانند به 
 جلســات عادی بيایند، برسانيم. اگر به دیگران اجازه دهيم ما را بشناسند و 
از فعاليت های ما مطلع شوند، احتمال اینكه معتادان خواهان بهبودی، پيام 

ما را بشنوند، بيشتر می شود. 
 گروههای NA معموال روابط حســنه ای با مراكــز درمانی اطراف خود 
 NA دارند. این گروهها به اطالع این مراكز می رســانند كه درهای جلسات
 به روی معتادان آنها باز اســت و هر وقت این معتادان به NA بيایند، به آنها
خوش آمد گفته می شــود. با این حال، همكاری با تأیيد تفاوت دارد. وقتی 
 هدف اصلــی گروهی در نتيجه برقــراری رابطه با مؤسســهای درمانی یا 
ســازمانی دیگر شــفافيت خود را از دســت دهد، آن گروه باید در رابطه 
 خــود تجدید نظر كند. برای مثال، وقتی گروه یــا منطقه ای برنامه رقص و 
موســيقی برگزار می كند، آیا باید بابت بليط وروی تخفيفی به بيماران این 
 مؤسســات دهد؟ چرا نباید چنين تخفيفی را برای تمــام تازه واردان قائل 
 شــود؟ هر زمان كه رابطه گروههای ما با ســازمانهای مرتبط آنقدر نزدیک 
شــود كه به نظر رسد با آن سازمان ها مرتبط هستيم، باید این سؤاالت را از 
خود بپرسيم. با طرح این ســؤاالت اطمينان حاصل می كنيم همكاری ما با 

سازمان های خارجی به طور ناخواسته منجر به تأیيد آنها نشود. 
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هدف بسياری از مؤسســات مرتبط و سازمان های خارجی، ترک اعتياد 
 و كمک به درمان معتادان اســت. هر كدام از آنها نيز مثل NA هدف اصلی
ویژه ای دارند كه در نشــریات و پيامهای خــود منعكس می كنند. با اینكه 
ممكن است هدف آنها نيز با هدف ما مشــابه باشد، ولی با هدف ما یكسان 
نيست؛ چون آن ســازمان از ما جداست. ما از نشریات و سخنگویان NA در 
جلســات خود استفاده می كنيم، چون در انجام هدف اصلی NA به ما كمک 
می كنند. در جلســات خود از نشریات و ســخنرانان NA به منظور تحقق 
بخشــيدن به هدف اصلی NA بهره می گيریم. یک گروه NA كه از نشریات 
یا سخنگویان سازمان دیگری استفاده می كند، در واقع هدف اصلی آنها را 

تأیيد می كند، نه هدف اصلی ما را. 
 بــا اینكه تعداد كمی از گروههای NA جلســات خود را در ســاختمان 
 خود برگزار می كنند، اغلب آنها چنين امكاناتــی را ندارند. گروههایی كه
 محل برگزاری جلســات خود را از ســازمان دیگری اجاره می كنند، باید 
 به دقت توجه كنند آن ســازمان را تأیيد نكرده، در آنها ســرمایه گذاری 
 ننمایند و یا نام خــود را به آنها به عاریت ندهند. بــرای مثال باید از خود 
بپرســند آیا گروه برای برگزاری جلســه در این مؤسسه خاص، پول خيلی 
 بيشــتری از جاهای دیگر می پردازد؟ آیا با این كار به نظر می رســد گروه، 
 مؤسســه ای را كه در آن جلســه برگزار می كند، تأیيد مــی نماید؟ آیا با 
 برگزاری جلســه خود در این مكان، آن گروه بهتر مــی تواند پيام NA را 
برســاند یا اینكه گروه با "اجاره ای" كه می پردازد به نوعی در آن مؤسسه 
خارجی ســرمایه گذاری كرده اســت؟ وقتی انرژی و پول خود را به انتشار 
 پيام NA تخصيص می دهيم، خود را از قيد مسائلی كه هدف اصلی سازمان 
 دیگــری را با هدف NA مخلوط می كند یا باعــث انحراف ما از هدف اصلی 

می شود، رها می كنيم. 
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باید به خاطر داشته باشــيم ما به عنوان اعضا یا گروههای NA، موظف 
 به رعایت ســنتهای دوازده گانه هستيم. مؤسســات یا سازمانهای دیگری 
كه در آنجا جلسه برگزار می كنيم، چنين مسئوليتی ندارند. اگر به نظر رسد 
 مؤسســه یا سازمانی خارجی ســنت های ما را زیر پا می گذارد، موظفيم با 
آنها در مورد عملكردشــان صحبت كنيم. با اینكه نمی توانيم آنها را مجبور 
كنيم رفتار خــود را عوض كنند، ولی معموال برخوردی منطقی یا بحثی آزاد 

موجب یافتن راه حلی مورد توافق طرفين خواهد شد. 
 جلســات یک گروه باعث ایجاد محيطی می شــود كه در آن هر عضو 
 می توانــد در مورد بهبودی خــود با دیگران صحبت كنــد. پيامی كه در 
جلسات خود می رسانيم، یا به ما در انجام هدف اصلی كمک می كند و یا ما 
را از آن منحرف می ســازد. هر یک از ما اگر از خود این سؤال را بپرسيم، در 
انجام ســنت ششم نقش خود را ایفا كرده ایم: برای آنكه حدود روابط NA با 
 ســازمان های دیگر مشخص شود، چه كاری از من ساخته است؟ بسياری از 
 ما به منظور بهبودی و رشــد روحانــی خود از منابع مختلفی اســتفاده 
 می كنيم. اما تمام آنها مســتقيما با هدف اصلی NA مرتبط نيســتند. آیا 
وقتی در جلســه NA از مزایای مؤسسات دیگر صحبت كنيم، با این كار آن 
مؤسســه را تأیيد می كنيم؟ آیا با این كار اعضای جلسه را از توجه به پيام 
 بهبودی NA منحرف می كنيم و به افراد تازه وارد تصویر اشتباهی از برنامه 
 معتادان گمنام ارائه ميدهيم؟ هيچ كس نمی تواند به این ســؤاالت پاســخ 
 دهد، اما هر یک از ما با پاســخ دادن به چنين سؤاالتی می توانيم گروه خود 
را از مواجه شــدن با مشكالتی كه شــاید ما را از هدف اصلی مان منحرف 

سازند، نجات دهيم. 
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كاربرد اصول روحانی 
 بنيــان آزادی ما از به كار گرفتن اصول ناشــی می شــود. وقتی اصول 
 بهبــودی را رعایت كنيم، در برقــراری رابطه با دیگران و رســاندن پيام، 
 آزادی پيدا مــی كنيم و می دانيم به هدف خود لطمــه ای وارد نكرده ایم. 
 بعضی از اصولی كه در رعایت ســنت ششــم به ما كمــک خواهند كرد، 

عبارتند از: فروتنی، وفاداری، ایمان، هماهنگی و گمنامی. 
 فروتنی نقش NA را در جامعه خاطر نشــان می سازد. ما برنامه ای داریم 
كه بــه معتادان زیادی كه طالــب بهبودی بوده اند، كمک كرده اســت. با 
 این همــه، در جامعه هدف دیگری غير از رســاندن پيــام NA نداریم و 
 نمی خواهيــم این طور وانمــود كنيم كه معتادان گمنام غيــر از رهایی از 
اعتياد فعال خدمت دیگری ارائه ميدهد. گاهی از اوقات وسوســه می شویم 
كه اگر دیدگاه NA را گســترش دهيم یا خود را با انواع مؤسسات مرتبط یا 
 سازمان های خارجی هماهنگ كنيم، می توانيم كارها و خدمات مفيدتری را 
 برای یكدیگر انجام دهيــم. این رؤیاهای بزرگ فقط باعــث انحراف ما از 
 هدف اصلی مان خواهد شــد. در واقع، همان رســاندن پيام به معتادی كه 

هنوز در رنج است، برای ما كافيست. 
 رســاندن پيام واضح بهبــودی در NA باعث یكپارچگــی این انجمن 
 خواهد شــد. پيام ما در دوازده قدم و دوازده ســنت خالصه شده است و 
به طور مشروح و گســترده تر در نشریات ما منعكس شده است. از آنجا كه 
این پيام نشــان دهنده هویت ماست، باید مراقب باشيم با عقاید یا نشریات 

سازمان های دیگر اشتباه گرفته نشود. 
 وقتــی ما اعتبار، ســرمایه با نام خود را در عوض همــكاری با دیگران 
 تاخت نمی زنيم، این كار خود نمودار ایمان ماست. درست است كه دوستان 
 ما در جامعه می توانند به ما در رســاندن پيام بهبودی به معتادان نيازمند 
 كمــک كنند، اما ایمان ما در مؤثر بودن پيــام ما و نيروی برتری كه ما را در 
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 مســير بهبودی هدایت می كند، نهفته اســت، نه در مؤسسات وابسته یا 
 ســازمان های خارجی كه با ما در تماســند. اگر رابطه ما با سازمانی دیگر 
 به نحوی در ســر راه ما و پيــام بهبودی قرار گيرد و یــا آن را به مخاطره 
 اندازد، نباید از چشــم پوشــی از آن رابطه باک داشته باشــيم. توان ما از 

نيروی برنامه NA ناشی می شود، زیرا این برنامه مؤثر است. 
سنت ششــم اصل روحانی "هماهنگی" را می پذیرد و از آن پشتيبانی 
 مــی كند. گروههای ما تا حد امكان با بقيه جامعه همكاری می كنند و از این
 همــكاری دریغ نمی ورزند. اگــر از همان ابتدا حدود همــكاری خود را با 
 دیگران مشــخص كنيم، ارتباطات ما با آنها به صراحــت و با دقت صورت 
 می گيــرد. احترام به حدودی كه ســنت ششــم برای روابط گــروه ما با 

سازمان های دیگر معين نموده است، باعث هماهنگی روابط ما می شود. 
به عنوان یک انجمن، هویّت ما بر اســاس گمنامی، خدمت داوطلبانه و 
رساندن پيام توسط معتادی به معتاد دیگر است. روابطی كه با سازمان های 
 خارجی برقــرار می كنيم، بر اســاس نظرات رهبران ما نيســت. گروهها 
 خودشان مســئوليت همكاری با ســازمان های دیگر و تحكيم و گسترش 

روابط خود با آنها را برعهده دارند. 
همچنيــن، رعایت اصل گمنامی از ابهام هدف مــا در برقراری ارتباط با 
ســازمان های دیگر جلوگيری می كند. روابط ما با سازمانهای خارجی تنها 
 مایه شــهرت یا پرســتيژ ما نيســت، بلكه در تحّقق هدف اصلی نيز به ما 
كمــک می كند. با رعایت اصل گمنامی به غير از رســاندن پيام بهبودی به 

معتادی كه هنوز رنج می كشد، هدف دیگری را دنبال نمی كنيم. 
با حد و مرزی كه سنت ششــم برای ما معين كرده است، برای رساندن 
 پيام بهبــودی و كمک به دیگر معتــادان از آزادی كاملــی برخورداریم. 
 همزمان باید متوجه باشــيم كه هویت ما به عنــوان معتادان گمنام، حد و 
 مرزی بســيار واضحی را برای روابط ما تعيين كرده اســت. وقتی این حد و 
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 مرز را رعایت می كنيم، روابط ما با مؤسســات خارجــی به گونه ای انجام 
می پذیرد كه نه تنها باعث كمک به ما در رســاندن پيام می گردد، بلكه ما را 

از هدف اصلی خود نيز منحرف نخواهد كرد. 



سنت هفتم
»»هر گروه NA می بایست كاماًل متّكی به خود باشد و كمكی از خارج دریافت نكند.«.«

سنت هفتم باعث وضوح بيشــتر روابط عمومی گروه ما می گردد. سنت 
 ششــم به ما، در مورد سرمایه گذاری در مؤسســات خارجی هشدار داد تا 
 مبادا مســائل مالی، ملكی و شــهرت، ما را از هدف اصلی خود دور سازد.
سنت هفتم ما را تشــویق می كند از دریافت پول و سرمایه از سایر نهادها 
خودداری كنيم تا تمركز گروهها از هدف اصلی شــان منحرف نگردد. ما با 

پرداخت مخارج خود، در رساندن پيام خود به دیگران آزاد خواهيم بود. 
تمام گروههای NA را تشــویق می كنيم كاماًل متكی به خود باشــند. از 
 ســوی دیگر می دانيم بســياری از جلســات، در ابتدای تشكيل خودكفا
نيستند. بعضی از جلسات توسط یک یا دو عضو آغاز می شود كه هدفشان 
رساندن پيام به دیگر معتادان اســت. در اغلب موارد این گونه افراد هزینه 
نشریات و اجاره محل چنين جلساتی را از جيب خود می پردازند. در برخی 
موارد گروههای بزرگتر NA یــا نزدیک ترین كميته محلی معتادان گمنام به 
آنها كمک می كند. به هر صورت برای اینكه جلسه ای جدید خودكفا شود، 

وقت الزم است. 
 بعضی دیگر از جلســات مثاًل در بســياری از مؤسســات توسط افراد 
متخصــص غير عضو كه به نوعی با معتادان گمنام آشــنایی پيدا كرده اند، 
آغاز می شــود. از آنجا كه این افراد متخصص می خواهند متقاضيان خود را 
 از مزایای معتادان گمنــام بهره مند كنند، زمانی را انتخاب می كنند، بعضی 
از نشــریات را می خرند و جزوه چگونگی برگزاری جلســات را به معتادان 
 حاضر در جلســه می دهند و بدین گونه به آنها در برگزاری جلسه ای جدید 
 كمک می كنند. پس از چند جلســه آشــنایی با اصــول برنامه NA، این 
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 معتادان در حال بهبودی به تدریج مســئوليت برگزاری جلســات خود را 
به عهده می گيرند.

اینكه یک جلســه چگونه آغاز می شود، به اندازه آنكه چگونه پيشرفت 
 خواهد كرد، مهم نيســت. بر اســاس تجربه ما، وقتی جلســه ای برگزار
می شود، پيشرفت آن كم كم شــتاب می گيرد. یک جلسه ابتدا گروهی از 
معتادان را به خود جلب می كند و آنها به طور منظم در آن شركت می كنند. 
این معتادان تجربيات خود را با یكدیگــر در ميان می گذارند و به یكدیگر 
كمک می كنند تا هر چه زودتر اصول بهبودی NA را فرا گيرند. این جلســه 
فراتر از یک گردهمایی چندنفره اســت و در واقع از برگزاری این جلســه، 
یک گروه NA با اعضای كامل به وجود می آید. با تشــكيل یک گروه NA كه 
اعضایش از یكدیگر پشــتيبانی می كنند، كل گروه به عنوان یک مجموعه 

آماده پذیرفتن مسئوليت وظایف خود می شود. 
بســياری از ما سنت هفتم را ســنت مالی می دانيم. با اینكه این سنت 
خودكفایــی را با پولی كه كمک می كنيم مرتبط می دانيم، اما جنبه روحانی 
 ســنت هفتم مسئله ای عميق تر اســت. آنچه یک گروه برای به جا آوردن 

هدف اصلی خود الزم دارد، می بایست توسط همان گروه مهيا شود. 
حال این ســؤال پيش می آید كه احتياجات یک گروه چيست؟ اولين و 
مهم ترین نياز یک گروه، پيامی است كه به دیگران می رساند. البته این كار 
 با تشكيل گروه انجام شده اســت. در طی دوران تكامل یک گروه، تعدادی
از افراد جمع شــده اند كه به یكدیگر ثابت نموده اند همه معتادان، قادر به 
ترک مصرف مواد مخدر هســتند و اشتياق خود را به استفاده از مواد مخدر 
 از دســت ميدهند و روش جدیدی را نيز برای زندگــی پيدا خواهند كرد. 
بدون این پيام، یک گروه هيچ دليلی برای باقی ماندن ندارد، ولی با داشــتن 

این پيام، اغلب نيازهای یک گروه NA بر آورده شده است. 
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بقيه احتياجات یک گروه به ســادگی فراهم می شوند. به عنوان مثال، 
 یــک گروه احتياج به اجاره محلی برای تجمــع اعضا و مكانی برای مراجعه 
 تازه واردهــا دارد. اغلب گروهها الزم می دانند نشــریات NA را خریداری 
 نمایند و در دســترس شــركت كنندگان بگذارند. مخارج این امور احتماالًً

 زیاد خواهد بود. بــا این همه، اغلب گروهها قادر بــه پرداخت این مخارج
از طریق گرداندن سبد هستند. 

 پس از پرداخت مخــارج اوليه، اغلب گروهها مبلغــی را برای كمک به
 هيئت ها و كميته هایی كه به آنها خدمات ارائه می كنند، می پردازند. هزینه

 تلفــن، فهرســت جلســات، انتشــارات NA و مخارج اطالع رســانی به 
بيمارستان ها و زندانها و روابط عمومی تمام هزینه هایی است كه در نهایت 
 به انســجام گروه كمک می كند. به همين دليل، كمكهای خدماتی نيز مانند 
 پرداخت اجاره اطاق در خودكفایی گروه اهميت دارد. هيئت ها و كميته های
خدماتی NA نيــز مانند گروههای آن از دریافــت كمكهای خارجی امتناع 
 ميورزنــد. اما هيئت هــا و كميته های NA برخالف گروههــا كاماًلً خودكفا 
 نيســتند. آنها به منظور كمک به انجام مؤثر هدف نهایی گروهها تشــكيل

شده اند و برای انجام وظایف خود به كمک مالی گروهها نيازمند هستند. 
 گروه ها بــرای به انجام رســاندن هدف خود به خدمــات دیگری نيز 
 احتياج دارند كــه مخارجی ندارد. مثاًل خدمات كســی كه درب ســالن 
جلســات را باز كند، صندلی ها را بچيند و نشریات را روی ميز بگذارد. در 
 بعضی از گروهها شــخصی داوطلب تهيه شــيرینی و كمک به ایجاد محيط 
 خوشــایندی برای تازه واردها می گردد. از همه مهم تــر، هر گروه نياز به 
 متعهد بودن افراد خود برای حضور مرتب در جلســات و مشــاركت دارد. 
ثبات گروه به این تعهد وابســته است و بدون آن هيچ گروهی مدت زیادی 
 دوام نخواهد یافت. در نتيجه متعهد بودن اعضا، گروه می تواند پيام خود را
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  انتشــار دهد. خدمات گروهی و نيــز فعال بودن اعضــا، دو عامل اصلی 
خودكفایی هستند و هزینه ای هم ندارند. 

 یكی دیگر از احتياجات ســاده یک گروه، تصميم گيری برای خودكفایی 
 اســت. این تصميم نيز معموالً تعهد سنگين مالی و یا اختصاص وقت زیادی
 را به دنبال ندارد. اگر گروهی برای بقای خود با مشــكل مواجه شده باشد، 
بهتر اســت ترازنامه تهيه كند و از خود ســؤاالتی بپرسد، مثاًلً اینكه هدف 
 اصلی ما چيســت و چگونه آن را به انجام می رســانيم؟ آیا گروه ما به چه 
 چيزی برای به جا آوردن هدف اصلی خود احتياج دارد؟ آیا ما خواسته های 
 خود را با نيازهای خود اشــتباه نگرفته ایم؟ وقتی كه فهرســت احتياجات
یک گروه، غير منطقی به نظر می رســد، معموال راهنمایی ساده سنت پنجم 
 می تواند به ما كمک كنــد احتياجات خود را به ميــزان مورد نياز كاهش 

دهيم. 
 اكنون این ســؤال مطرح می شــود كه اگر همه اصول ســنت پنجم را 
 رعایت كردیم و باز هم نتوانســتيم مخارج خود را تهيه كنيم، چه باید كرد؟ 
 ســنت هفتم به ما می گوید كــه گروههای ما نباید از خــارج كمک پولی 
 دریافــت كنند. اما چرا؟ در واقع توجه به چه مســائلی ما را از دریافت پول

از خارج انجمن منع می نماید؟ 
اوالً، گروه می بایســت به هویت خود به عنوان جزیی از انجمن معتادان 
گمنام توجه داشته باشد. دوران بهبودی در   NA  به دالیل بسياری، با زمان 
مصرف ما تفاوت اساســی دارد. اكثر ما وقتی مواد مصرف می كردیم، برای 
 ارضاء خود هر چــه را كه ممكن بود از مردم می گرفتيم. تصميم گروه مبنی
 بر خودكفایــی و امتناع از دریافت كمكهای خارجی نشــان دهنده زندگی 
 جدید اعضای ما در دوران بهبودی اســت. این بار بــرای اینكه احتياجات 

خود را از طریق دیگران برآورده نكنيم، خودمان دست به جيب می بریم. 
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ثانيــًا گروه باید به هویت خود به عنوان یک گــروه توجه نماید. اكثر ما 
 وقتی مواد مصــرف می كردیم، تنها به فكر خود بودیــم و اصاًل توجهی به 
منافع دیگران نداشتيم. از ســوی دیگر، جلسه بهبودی معتادان گمنام، بر 
اســاس حمایت و تعهد اعضا نسبت به یكدیگر بنيانگذاری شده است. اكثر 
ما هميشــه بيهوده سعی كرده ایم در انزوا راه خود را ادامه دهيم، اما پس از 
گرویدن به NA متوجه شــده ایم برای زنده ماندن و رشد به یكدیگر محتاج 

هستيم. 
 گروه NA بــه عبارتی محل تجّلــی و تحقق نيازهای مــا به حمایت از 
یكدیگر اســت. یک گروه NA با امتناع از دریافت كمكهای خارجی، وحدت 

اعضا و بنيان تداوم بهبودی آنها را تقویت می نماید. 
 "بســيار خوب"، اكنون ممكن اســت بگویيم »گروه ما تمام سعی خود 
را برای خودكفایی به كار برده، اما پولی كه از گردش ســبد جمع شده، هنوز 
 برای تأمين احتياجات ما كافی نيســت. چه اشــكالی دارد كه مثاًل تعدادی 
 تی شــرت یا جواهرآالت را به فروش برســانيم و بدیــن طریق مقداری 
پس انداز اندوخته كنيم یا رفقا را برای یک مجلس شــام دعوت كنيم و پس 
 از معرفی NA از آنها درخواســت كنيم كه به این هــدف خير كمک كنند؟ 
شــاید با این كار نيروی اعضای ما صرف فعاليت هایی شــود كه با پول آن 

بتوانيم مخارج خود را تأمين كنيم. « 
 در ظاهر، این فعاليت ها كه به هدف جمع آوری پول اســت با ســنت 
 هفتم مغایرت ندارد. امــا قبل از انجام چنين فعاليتهایی، بهتر اســت هر 
گروه از خودش سؤاالتی را بپرســد و نگاهی واقع بينانه به احتياجات خود 
 بيندازد. مثاًل یک گروه با پول حاصلــه از این فعاليت ها می خواهد چه كار 
 كند؟ همچنين باید توجه داشــته باشــيم چنين فعاليــت هایی كه با نّيت 
 رســاندن پيام انجام می گيرند، مبادا ما را منحرف ســازند. این فعاليت ها 
 معموالً احتياج به صرف وقت زیادی دارد كه شــاید بتوان همان وقت را به 
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 نوعی مؤثرتر و مســتقيم تر برای انجام هدف اصلی مورد استفاده قرار داد. 
اگر فعاليت های مربوط به جمع آوری پول مؤثر واقع شــوند و بيش از نياز 
 گروه پول جمع شــود، بعــد راجع به چگونگی مصــرف آن پول بين اعضا 
اختــالف عقيده به وجود می آید و به این دليــل، گروه از هدف اصلی خود 
منحرف خواهد شد. گروه باید توجه داشــته باشد كه ایجاد محيط خرید و 
 فروش در جلســات ممكن است توجه شــركت كنندگان را از اصل مسئله 

یعنی بهبودی منحرف نماید. 
 به طور كلی گروههای ما به این نتيجه رســيده اند كه ســاده ترین راه 
 بــرای خودكفایی، كمک داوطلبانه افراد عضو اســت. بــه همين دليل، به 
 اعضای خود توصيه مــی كنيم از فعاليتهای جنبی بــرای جمع آوری پول 
 خودداری كنند. اگر گروهــی قادر به برآوردن احتياجــات خود از طریق 
 كمک اعضا نباشــد، شایسته اســت اعضا در كمكهای مالی خود سخاوت 

بيشتری از خود نشان دهند. 
همزمان با این ســخنان، باید سنت ســوم را هم به خاطر بياوریم كه بر 
 اســاس آن تنها الزمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است. عضویت ما در 
 NA چه به عنــوان یک مجموعه و چه گروه، ارتباطی به پول ندارد و در واقع 

در NA، كمک مالی مالک عضویت نيست. 
 اگــر گروهی مخارج خود را به طور دقيــق ارزیابی كند و آنها را فقط به 
 هزینه الزم برای انجام هدف اصلــی خود تقليل دهد و هنوز هم بودجه اش 
 كافی نباشد، در این صورت اعضای گروه با تعدادی پرسش مواجه می شوند 
كه تنها خودشــان می توانند پاسخگوی آنها باشند. مثاًل چه مزایایی از این 
گروه عاید من می شــود؟ آیا بهبودی من به بقای این گروه بســتگی دارد؟ 
 آیا می توانم بيش از این در ســبد پول بریزم و هنوز به تعهدات مالی خود 

به طور مسئوالنه عمل كنم؟ 
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همزمان با بررسی كمكهای شــخصی خود به گروه، باید به خاطر داشته 
 باشــيم سنت هفتم از خودكفایی گروه سخن می گوید، نه از خودكفایی یک
 یــا دو تن از اعضای گروه كه احتماالً قادر هســتند تمــام مخارج گروه را 
 پرداخته و با تمــام خدمات را به عهده گيرند. در مبحث ســنتهای نهم و 
 دوازدهــم خواهيم دید كه تعویض رهبران گــروه، هيئت یا كميته خدماتی
الزم اســت؛ چرا كه اگر این رهبران تعویض نشوند، تصميم گيری های گروه 
به اظهارات یک یا دو نفر از اعضای آن منحصر خواهد شــد. در همين زمينه 
 سنت هفتم، كليه اعضای NA را تشــویق به خودكفایی می كند و آنها را از 
 تكيه كردن و وابســتگی مالی به یک یا دو نفــر از اعضا منع می كند. كافی 
 اســت هر كدام از ما بدون آنكه گروه را وابســته بــه كمكهای فردی خود 

نمایيم، سهم خود را در جهت خودكفایی گروه بپردازیم. 
 تصميمات شــخصی ما و تعهدات گــروه در نهایت كامــاًلً به خود ما 
 بســتگی دارد، چون نتایج این تصميمات بر زندگی ما تأثير مستقيم دارد. با 
 این همه، به نظر می رســد چند خطی كه در كتابچه ســفيد ما در ارتباط با

 قدمهای دوازده گانه نوشــته شــده، به ســنت هفتم و در واقع به تمامی 
 سنت ها مربوط باشــد. اگر شما طالب چيزی هستيد كه ما داریم و حاضرید 
برای به دســت آوردن آن كوشش نمایيد. . . . . . . . . اینها اصولی هستند كه 
بهبودی ما را ممكن ســاختند. « اگر ما خواهان چيزی هستيم كه گروه به 
فرد فرد ما ارائه می دهد و اگر گروه ما خواهان اســتفاده از مزایای حاصل از 
 خودكفایی اســت، بنابراین اصولی را تمرین خواهيم كرد كه این خواسته ها 

را برآورده سازد. 

كاربرد اصول روحانی 
 سنت های دوازده گانه مســائل خاصی را كه باعث تقویت، سرزندگی و 
 آزادی عمــل گروه ما می شــوند، مــورد مالحظه قرار می دهنــد. اما در 
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 ویژگی های خاص سنت های ما مجموعه ای از اصول روحانی نهفته است كه 
هر یک از آنها را می توان كم و بيش در همه ســنتها به كار برد. این اصول 
 زیربنای ســنتها هستند. هر چه بيشــتر به این اصول توجه كنيم، درک و 
فهم ما از ســنتها و چگونگی به كارگيری آنها بيشــتر می شود. بعضی از 
اصول روحانی كه باعث فهم بهتر ما از ســنت هفتم می شوند، عبارتند از : 

قدرشناسی، احساس مسئوليت، ایمان، وفاداری، گمنامی و آزادی. 
 اصل قدرشناســی كه در ســنت هفتم از آن یاد می كنيم، چيزی مثل 
 همــان هدایت از طریق وجدان گروهی در ســنت دوم اســت. به عبارتی 
 دیگــر، این اصل به معنای قدرشناســی از NA به عنوان یک گروه اســت. 
وقتی اعضــای NA به منظور صحبت كردن در مــورد بهبودی خود دور هم 
جمع می شوند، در بين آنها حس قدرشناسی به وجود می آید. آنها از وجود 
 چنيــن گروهی قدردانی می كنند و این گروه نه تنها برای خودشــان بلكه 

برای آیندگان نيز پابرجا می ماند. 
 احســاس تعهد نســبت به پشــتيبانی از گــروه، معــرف این حس 

قدرشناسی است. 
 تصميــم گــروه بــرای خودكفایــی و نپذیرفتن كمكهــای خارجی 
نشــان دهنده مسئوليت پذیری اعضای آن است. یكی از صفات بهبودی آن 
اســت كه ما از این انتظار واهی، كه مردم مسئول فراهم كردن احتياجات ما 
هستند، صرف نظر می كنيم و در عوض از اینكه برای خود اهميت قائليم، به 
خود می باليم. هر یک از ما با پذیرفتن بار مســئوليت های خود و گروه عقل 
و درایت نویافته خود را نشــان می دهيم و نه تنها به دنبال جمع آوری اعانه 

نمی رویم، بلكه كمكهای خارجی را نيز قبول نمی كنيم. 
 اگر قدردان ســادگی نيازهای گروه نباشــيم، تحمل بار مســئوليت ها 
 بســيار مشــكل خواهد بود. تعهد نســبت به خودكفایی به معنای صرف 
 هزینه های كالن برای انجــام پروژه های بزرگ و كارهــای پر زرق و برق
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 نيســت. در عوض، گروه فقط به امكانات و ابــزاری مختصر احتياج دارد تا 
هدف اصلی خود را به انجام برساند: رســاندن پيام به معتادی كه هنوز در 
عذاب اســت. با پذیرفتن ســادگی و بی تكلف بودن نيازها در سنت هفتم، 
گروهها دیگر بر سر مســائل مالی جر و بحث نخواهند كرد. اگر ما، سادگی 
 نيازها و رســالت خود را مورد توجــه قرار دهيم، مســائل مالی، ملكی و 

شهرت ما را از هدف اصلی مان دور نخواهد كرد. 
 در فهم اصول روحانی ســنت هفتم، ساده پنداشــتن نيازها با ایمان به 
نيروی برتر ارتباط نزدیكــی دارد. تا زمانی كه از نيرویــی برتر راهنمایی 
 بخواهيم، تمــام احتياجات ما بــرآورده خواهد شــد. در حقيقت همين 
 نپذیرفتن كمكهــای خارجی، بيانگر اطمينان ما به نيروی برتر اســت و تا 
 موقعی كــه گروه ما نســبت به انجام هــدف اصلی خود متعهــد بماند، 

احتياجات آن برآورده خواهد شد. 
 ما به عنــوان اعضای یک گروه NA متعهد شــده ایــم در بهبودی به

 یكدیگر كمک كنيم. تعهد گروه نســبت به خودكفایــی معرف وفاداری و 
 پایبنــدی آن به هویت اصلی خویش اســت. همه مــا از بهبودی یكدیگر 
 پشــتيبانی می كنيم، ولی پشــتيبانی دســته جمعی مــا از طریق قبول 

مسئوليت مشترک برای خودكفایی گروه انجام می پذیرد. 
گمنامی در انجام مســئوليت های گروه نشــانه وفاداری ماست. معنای 
گمنامی ســنت هفتم به مراتب فراگيرتر از كمک بی سر و صدا و ناشناسانه 
 اســت. مفهوم دیگر گمنامی در سنت هفتم این اســت كه تمام خدمات و 
 ایثار اعضای گــروه از قبيل انداختن پول در ســبد، چيدن صندلی، صرف 
 انرژی بــرای برخورد مناســب با تــازه واردهــا، همه اینهــا جزئی از 
مسئوليت های گروه اســت. تمام این خدمات كه به نوعی معتادان گمنام را 

خودكفا می كند، از اهميت مساوی برخوردارند. 
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گمنامی، وفاداری، ایمان، ســاده پنداشــتن نيازها، مسئوليت پذیری، 
قدرشناســی باعث آزادی ما می شوند. ســنت هفتم با تشویق گروه ما به 
 پرداخت مخارج خود، آن را آزاد می گــذارد تا بهبودی خود را به نوعی كه 
 صالح ميداند بــا بقيه به مشــاركت بگذارد، نه به نوعی كــه مطابق ميل 
 اعانه دهندگان خارجی باشــد. این ســنت به گروه ما آزادی ميدهد تا از 
 توانایی و قدرتــی كه از داخل خود گروه و با كاربــرد اصول روحانی ایجاد 
 شــده، بهره مند شــود. با تصميم گيری برای خودكفایی كامل، تأمين آتيه 
مالی و بقاء گروه ما برای به انجام رســانيدن هدف اصلی اش تضمين خواهد 

شد. 



سنت هشتم
»معتادان گمنام بایست همیشه غیر حرفه اي باقي بماند، اما مراكز خدماتي ما

مي توانند كارمندان مخصوصي استخدام كنند.«

معتادان گمنــام با بيماری اعتياد كاماًل غير حرفه ای برخورد می كند. ما 
بيمارســتان، مراكز درمانی، كلينک سرپایی بيماران و یا تسهيالت مرتبط با 
سازمان های حرفه ای نداریم. به تشخيص حال كسی نمی پردازیم و بهبودی 
 یا چگونگی پيشــرفت بيماران خود را پيگيری نمــی كنيم - در حقيقت، 
 مریــض نداریم و فقط عضو مــی پذیریم. گروههای مــا خدمات حرفه ای 
 درمانی، طبــی، قانونی، یا روان درمانی ارائه نمی دهنــد. ما صرفًا انجمنی 
 هستيم كه از معتادان در حال بهبودی تشــكيل یافته و به طور منظم گرد 

هم جمع می شویم تا به پاک ماندن یكدیگر كمک كنيم. 
در بحث راجع به ســنت ششــم، به خوبی متوجه كافی بودن پيام خود 
 شــدیم. گروههای معتادان گمنام برای ارائه بهبودی از اعتياد، به هيچ یک 
 از مؤسســات خارج از انجمن متّكی نيستند. به همين نحو، سنت هشتم به 
 ما یــادآوری می كند اعضای انجمن، برای رســاندن پيــام NA به مدرک

 تحصيلی یا حرفه ای احتياج ندارند. جان كالم آن اســت كه روش NA برای 
بهبــودی از اعتياد فقــط از طریق كمک معتادی به معتاد دیگر اســت. ما 
مشــاوران دارای جواز رســمی نداریم؛ تجربه های گوناگون ما در بهبودی 
معتادان، تنها مدارک مورد نياز ماســت. تجربيات شخصی و دست اولی كه 
هر یک از ما در نتيجه بهبودی از اعتياد كسب كرده ایم، ما را برای رساندن 
پيام به معتادان دیگر، كاماًل واجد صالحيت نموده اســت. ما هيچ دستمزدی 
برای انجــام قدم دوازدهم به اعضای خود نمــی پردازیم. گروههای ماهيچ 
 حق الزحمه ای برای رســاندن پيام NA دریافــت نمی كنند. به همين دليل
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 اســت كه می گویيم معتادان گمنام باید برای هميشــه غير حرفه ای باقی 
بماند. 

ما نمی گویيم یک عضو NA هرگز نباید شــغلی مربوط به حرفه درمانی 
یا مشــاغلی از این دســت را بپذیرد، بلكه می گویيم حرفه و تخصص یک 
 عضو اصال ارتباطی به جلســات ندارد. ارزش درمانــی پيامی كه با یكدیگر 
در ميان می گذاریم، ناشــی از تجربه شخصی ما در بهبودی است و به هيچ 

وجه ارتباطی به مدارک، تعليمات یا موقعيت حرفه ای ما ندارد. 
ما بهبودی را نمی فروشــيم، بلكه آن را به رایگان و همراه با عشــق و 
 NA سپاسگزاری با یكدیگر به مشاركت می گذاریم. بعضی اوقات گروههای 
 و هيئت هــای یا كميته های خدماتی، برای انجام مســئوليتی كه به عهده 
دارند، ممكن اســت نياز به كمک افراد حرفه ای داشته باشند. سنت هشتم 
تفاوت ميــان "فروختن بهبودی" و پول دادن به افــرادی كه ما را در انجام 
خدمت یاری می كنند، مشخص می نماید. اگر یكی از كميته های ما احتياج 
 به كمک فردی حرفه ای از قبيل وكيل یا حســابدار داشته باشد، می تواند با
 آنها قرارداد تنظيم كند. اگر احتياج به فردی داشته باشيم كه به طور منظم
 به ما كمک كند، یک "كارمند خاص" را اســتخدام مــی نمایيم و در ازای 
 خدمتش به او حقوق پرداخت می كنيــم. كارمندان خاص كه در عين حال 
 عضو NA هم هســتند، بهبودی خــود را به ما نمی فروشــند، بلكه صرفًا 
خدماتی را بــه ما ارائه می دهند كه در غير این صورت مجبوریم برای انجام 

آنها افراد غير معتاد را استخدام كنيم. 

كاربرد اصول روحانی 
سنت هشتم یكی از ساده ترین و روشــن ترین سنت های دوازده گانه 
 است. به همين منوال اصولی هم كه در این سنت نهفته اند، كاماًل كاربردی و 
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 عملی هســتند. این اصــول عبارتند از: فروتنی، دوراندیشــی، گمنامی و 
وفاداری. 

یک گروه NA وقتی اصل فروتنی را بــه كار می برد كه تظاهر به چيزی 
بيشــتر یا كمتر از آنچه كه هســت نكند. ما در هيچ كاری ادعا نمی كنيم 
متخصص یا حرفه ای هستيم. پزشک، روانپزشــک یا درمانگر نيستيم؛ ما 
 معتادان در حال بهبودی هســتيم. آنچه ارائه می دهيم، تجربه دسته جمعی 
 و عملی ما در پاک مانــدن و پاک زندگی كردن اســت. ارزش برنامه ما از 

شناخت و اعتمادی كه بين دو فرد معتاد وجود دارد، بنيان می گيرد. 
 وقتی درک كنيم بــرای انجام بعضی از كارهای خــود احتياج به افراد 
 حرفه ای داریــم و به تنهایی نمی توانيم آن كارهــا را انجام دهيم، از خود 
 فروتنی نشــان می دهيم. گاهی اوقات بــر ارزش درمانی كمک معتادی به 
 معتاد دیگر آنقــدر تأكيد می كنيم كه وقتی واقعــًا نياز به كمک حرفه ای 
 داریم، مایل به بهره گيری از افراد حرفه ای نيســتيم. ولی گاهی اوقات برای
 اعضــای داوطلب NA انجــام بعضی از كارها كه احتيــاج به تخصص دارد، 
مقدور نيســت و یا وقت زیادی را می گيرد. در چنين مواقعی غرور ما نباید 

مانع از استخدام فرد متخصص برای انجام آن خدمت گردد. 
 از طرف دیگــر، نباید كاری را كه خود اعضا مــی توانند انجام دهند به 
كارمندان مخصوص واگذار كنيم. برای اســتخدام افراد حرفه ای در جهت 
انجام خدماتی كه اعضای NA نمی توانند انجام دهند، بایستی احتياط الزم 
 را به عمل آوریم. بيشــتر خدمات NA احتياج به تخصص ندارد. اعضای ما 
لياقت آن را دارند كــه داوطلبانه چنين خدماتی را به عهده گيرند. با به كار 
 بردن احتياط و دور اندیشــی، متوجه تفاوت بيــن كارهایی كه خود اعضا 
 می توانند انجام دهند و كارهای دیگری كه متخصص الزم دارند، می شویم. 
 ســنت هشــتم، اهمّيت اصل گمنامی را به گروههای ما یادآوری می كند. 
 حرفه ای ها افرادی هســتند كه مهارت های خاصی دارند و معموالً از یک 
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بخش معتبر مدرک گرفته اند. گروه NA چنين متخصصين تأیيدشــده ای 
ندارد. تمام اعضای گروههای ما متخصص بهبودی خودشان هستند و كاماًل 

صالحيت دارند بهبودی خود را با دیگران به مشاركت بگذارند. 
 در انتها باید گفت، ســنت هشــتم با كمک به حفظ هویّت اصلی گروه 
 NA، از تماميت و یكپارچگــی این گروه حمایت می كنــد. واقعًاً معتادان 
 گمنام چيســت؟ مگر غير از یک انجمن مركب از معتادانی است كه به طور 
 رایگان و به ســادگی پيام تجربه خود را با یكدیگــر در ميان می گذارند؟ 
 سنت هشــتم، تعهد پایدار و هميشگی هر گروه NA نسبت به حفظ كيفيت 
 و چگونگی برنامه اســت كــه در واقع، مهم ترین و با ارزش ترین مســئله 
 انجمن ماســت. با قبول این مســئله كه معتادان گمنام هميشــه باید غير 
 حرفه ای باقــی بماند، مجددا تصدیق می كنيــم ارزش درمانی كمک یک 
 معتاد به معتاد دیگر، اســتثنایی و بی همتاســت. این مطلب نقطه اصلی و 
 قلب برنامه ماســت. تا زمانی كه ایــن قلب، با قدرت بتپــد، انجمن ما و 

بهبودی مان سرزنده باقی خواهد ماند. 



سنت نهم
»NA تحت این عنوان، هرگز نبایست سازماندهی شود، اما ما می توانیم هیئت های 

 خدماتی و كمیته هایی تشكیل دهیم كه مستقیمًا در برابر كسانی كه بدانها خدمت 

می كنند، مسئول باشند.«

 در كتابچه ســفيد خود مــی خوانيم كه »NA انجمنــی غير انتفاعی و 
 مركب از زنان و مردانی اســت كــه اعتياد به مواد مخدر مشــكل اصلی 
زندگی شان بوده است. ما معتادان در حال بهبودی هستيم و اكنون به طور 
 مرتّب گــرد هم می آیيم تا با كمک یكدیگر پاكی خود را حفظ كنيم. NA به 
 خودی خود انجمنی ساده اســت كه از روش غير حرفه ای كمک یک معتاد
به معتادی دیگر برای درمان اعتياد اســتفاده می نمایــد. ما انجمنی غير 
 حرفه ای هســتيم، نه سازمانی تبليغاتی یا خدمات درمانی یا مجموعه ای از 
 مؤسســات درمانی، مقررات، شهریه، هيئت های حاكمه نداریم و تنها الزمه 
 عضویت مــا تمایل افراد به قطع مصرف اســت. هدف اصلــی ما نيز تنها 
 رســاندن پيام بهبودی اســت. اینها برخی از معيارهای سنتی ماست كه 
 گروهها با اســتفاده از آنها خود را هدایت می كنند. مرجع نهایی هدایت در 
 انجمن ما، نيرویی برتر اســت كــه در وجدان اعضای مــا تجّلی می یابد. 
برداشــت ما از NA این چنين اســت. دليل عملكرد موّفق گروههای ما این 
است كه سادگی عمل را رعایت می كنند تا مبادا برای رساندن پيام ساده و 

مستقيم از معتادی به معتادی دیگر، چيزی مانع راه آنها شود.
با تمام تأكيدی كه ســنت نهم برای ساده برگزار نمودن كارها دارد، باید 
 توجه داشــت این ســادگی، بهانه ای برای نامرتب بودن و عدم انضباط در
كارهای خدماتی ما نيســت. سنت نهم اذعان می كند كه انجمن ما به منظور 
 اجرای هدف اصلی خود، در هر صورت به تشــكيالتی نيــاز دارد. به جای
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آنكه پيشنهاد كنيم گروههای NA خودشان سازمان یافته شوند، سنت نهم 
 به گروهها پيشــنهاد می كند هيئت ها و كميته های مجزایی را برای تأمين 
 نيازهای خود تشــكيل دهند. در حالی كه حرفه ای نيستيم، ولی می توانيم 
افراد حرفه ای را برای كمک اســتخدام كنيم. ما سازمان یافته نيز نيستيم، 
بلكه می توانيم هيئتها یا كميته هایی را ســازماندهی كنيم تا به ما خدمت 
كنند. این ترتيبات تضمين می كند كه NA همچنان روش مســتقيم و ساده 
 خود را برای بهبودی حفظ می كنــد و در عين حال برای انجام خدماتی كه 

تا حدی به سازماندهی و تشكيالت نياز دارد، از توانایی برخوردار است. 
 مــا به خوبی می توانيم هيئتها و كميته هایــی ایجاد كنيم. حال از خود 
می پرســيم اصوالً چه لزومی دارد چنين تشــكيالتی را داشته باشيم؟ این 
 هيئــت ها و كميته ها چه احتياجاتی را می تواننــد برای ما برآورده كنند؟ 
 NA برای پاســخ به این ســؤال بيایيد نگاهی به چگونگی تكامل یک گروه

بيندازیم، درست همان كاری كه در سنت هفتم انجام دادیم. 
 در ابتــدای كار، اولين گروه NA در یک منطقه فقط الزم اســت اعضای 
خود را دور هم جمع كند تــا آنها بتوانند به یكدیگر برای پاک ماندن كمک 
نموده و پيام خود را بــه معتادان دیگر منتقل نمایند. پس از مدتی كه گروه 
 رشــد پيدا كرد، باید به فعاليت هایی را به منظور اداره جلسات انجام دهد و 
 اطمينان حاصــل كند پيام بــه مؤثرترین نحو ممكن بــه دیگران منتقل 
می شــود. برای اینكه بهبودی تنها مســئله قابل توجه در جلسات باشد و 
 مســائل جانبی باعث اختالل حواس شــركت كنندگان نشــود، گروه به 
 فعاليتهای مربوط به اداره جلســات به طور جداگانه رســيدگی می كند و 

جلسه NA را تا حد توان ساده برگزار می كند. 
 وقتی گروهــی بزرگتر می شــود، گروههای جدیدی از آن منشــعب 
 می گردد. به منظور حفظ دوســتی و وحدتی كه بيــن اعضای گروه اوليه 
 به وجود آمده اســت، این گــروه های جدید نمایندگانــی را از طرف خود 
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انتخاب می كننــد تا در مواقع معّينی با یكدیگر جلســه برگزار كنند. این 
نمایندگان برای كمک بــه یكدیگر اطالعاتی راجع به طــرز كار و فعاليت 
 گروههــای خود با نماینــدگان گروههای دیگر در ميان مــی گذارند و به 
 یكدیگر كمک می كنند تا مشــكالت گروه خود یــا گروههای دیگر را حل 
 NA نماینــد. گاه و بی گاه ایــن نمایندگان ممكن اســت از تمام گروههای 
دعوت كنند تا برای برگزاری یک جلســه گردهمایی مشترک دور هم جمع 

شوند. 
 دیــر یا زود گروهها متوجه می شــوند كه از طریــق كميته نمایندگان 
مــی توانند فعاليت های بالقّوه ای را به انجام رســانند. از طریق این كميته، 
 گروهها می توانند توانایــی ها و امكانات خود را ادغام نمایند و بدین طریق 
فعاليتهای خــود را مؤثرتر انجام دهند و با كمــک یكدیگر پيام خود را به 
 مناقطی دورتر ارســال نماینــد. گروهها ممكن اســت از كميته های خود 
بخواهند نشــریاتی را به صورت عمده بخرند تا همه گروهها بتوانند كتابها و 
بروشورهای مورد نياز خود را به آســانی در اختيار اعضای خود قرار دهند. 
همچنين گروهها می توانند از كميته های خود درخواســت كنند دفترچه 
 راهنمایی را جهت پخش در كليه جلســات NA منتشر كنند تا معتادان از 
 محل برگزاری این جلســات به آسانی مطلع شــوند. گروهها می توانند از 
 طریق نمایندگان درخواست كنند اطالعات عمومی، زندانها و بيمارستان ها 
و برنامه های ارتباطــات تلفنی برای معتادان مهيا گــردد تا از این طریق 
 معتادانی كه شــاید شــفاها در مورد NA چيزی نميشــنوند، از وجود این 
انجمن مطلع شــوند و آگاهی عمومی راجع به انجمن معتادان گمنام افزایش 
یابد. نكته ای كه باید بدان توجه داشــت این است كه ایجاد چنين خدماتی 
 مســتقيمًا به احتياجات گروه بســتگی دارد. ما این هيئت ها و كميته ها را 

ایجاد می كنيم تا این نيازها را رفع و رجوع نمایند. 
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 ابتدا گروههــا احتياجات خــود را معين می كنند، ســپس هيئت ها 
و كميته هایی را برای كمک رسانی به گروه ایجاد می نمایند. حال باید بدانيم 
 پس از آنكه این هيئت ها و كميته ها تشــكيل شــدند، چگونه می توانيم
 اطمينان پيــدا كنيم آنها در مقابل متقاضيان خود مســئول و پاســخگو 
 خواهنــد بود؟ این اطمينان را از طریق برقراری ارتبــاط دائمی با آنها پيدا 
 می كنيــم. گروهها از طریق نماینــدگان خود با هيئت هــا و كميته های 
خدماتــی، ارتباط برقرار مــی نمایند. گروهها به طــور مرتب از وضعيت و 
فعاليتهای خود گزارش تهيه می كنند. آنها مشــكالت، احتياجات، عقاید، 
افكار و طرحهای خود را در گزارشــات خود مطرح می كنند. این اطالعات 
 به هيئــت ها و كميته ها كمک می كند احتياجات گروه را بهتر بفهمند و در 

صدد رفع آنها برآیند. 
 ارتباط، خيابانی اســت دو طرفه و گروهها اطالعــات و راهنمایی های 
خود را با هيئت ها و كميته های خدماتی خود در ميان می گذارند. ســپس 
ایــن هيئت ها و كميته ها به گروههایی كه در مقابل آنها جوابگو هســتند، 
 نتيجه عملكــرد، گزارش اقدامات و نقشــه های خــود را ارائه می كنند. 
هيئت ها و كميته های خدماتی پاســخگو، مســتقيما درباره مطالبی كه بر 
 روی گروهها اثر می گذارد، با آنها مشــورت كرده و در ضمن از گروهها در 
مورد بعضی از مطالبی كه تا آن روز جزو دســتور جلســه و برنامه نبوده، 
 راهنمایــی می طلبند. ارتباط دو طرفه مرتب ميان گروههای NA و هيئت ها 

و كميته های خدماتی جو پاسخگویی را ایجاد می نماید. 

كاربرد اصول روحانی 
 به دليل آنكه ســنت نهم گروهها را قادر به ایجاد ســاختاری خدماتی 
 می ســازد كه كار ساده ای هم نيست، بسياری از ما فكر می كنيم سنت نهم 
 بسيار پيچيده اســت. در حقيقت اصول روحانی نهفته در سنت نهم بسيار 
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ســاده اند. توجه اصلی سنت نهم به خود NA است، نه به ارتباط بين گروهها 
 و هيئت های خدماتی. باید توجه داشــت كه در وهله اول ما انجمنی مرّكب 
 از معتادان در حال بهبودی هســتيم كه برای پاک ماندن به یكدیگر كمک 

می كنيم. 
در معتادان گمنام خدمات ســازمان یافته باید تــا حد امكان از فعاليت 
گروهها متمایز باشد تا آنها بتوانند به ســادگی و آزادانه هدف اصلی ما كه 
 كمک یک معتاد به معتادی دیگر اســت، را اجرا نمایند. هيئت ها و كميته ها 
 در NA تنها پس از آنكه وجودشــان الزم تشــخيص داده شــد، تشكيل
 می یابند و از ساده ترین دستورالعمل های تشكيالتی پيروی می كنند. ما آن 
 كميته ها را صرفًا برای خدمت به خودمان تشــكيل مــی دهيم و به هيچ 

عنوان در نظر نداریم كه تشكيالت اداری پيچيده ایجاد كنيم. 
 ســنت نهم از پيچيدگی و دشواری به دور اســت؛ در حقيقت به طور 
 پيوســته از سادگی ســخن می گوید. به همين منوال ســنت نهم از اصل 
گمنامی یاد می كند. ســنت نهم به NA توصيه می كند هرگز سازمان یافته 
 نشود. این ســنت به ما متذّكر می گردد كه نباید سلسله مراتب حكمروایی 
 داشته باشــيم، یعنی یک نوع دیوان ســاالری از باال به پایين كه نظریات
خود را به گروهها و اعضای ما دیكته كند. همان طور كه قبال در ســنت دوم 
خواندیم، رهبران ما حكمران نيســتند، بلكه خدمتگزارانی هستند كه خط 
 مشی خود را از وجدان دسته جمعی كســانی كه به آنها خدمت می كنند، 
دریافت می نمایند. هدف اوليه ما - نه شــخصيت خدمتگزاران مورد اعتماد 
 ما – NA را به گونه ای كه می شناسيم، تعریف می كند. برای تأكيد بر اصل
 گمنامی در ســنت نهم، گروهها، هيئت های خدماتــی و كميته های ما از 
 روش های مختلفی برای تعویض رهبران ما اســتفاده مــی كنند تا اینكه 

شخصيت یک فرد بر ساختار NA غالب نگردد.
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 اصل دیگری كه در ســنت نهم كاربرد دارد، فروتنی اســت. یک گروه 
به تنهایی برای انجام هدف اصلی خود با محدودیت هایی روبرو می شــود. 
تنها چيزی كه این گروه در اختيار دارد، اعضای بســيار، وقت و سرمایه زیاد 
برای انتشار پيام اســت، ولی وقتی چند گروه توانایی و منابع خود را برای 
تشــكيل هيئت یا كميته ای خدماتی به كار می برند، قدرت آنها برای انجام 
 هــدف اصلی به مراتب افزایش می یابد. آنچه یک گروه به تنهایی نمی تواند 

به انجام برساند، چند گروه قادر به انجام آن خواهند شد. 
 اصل فروتنی، شــامل حال هيئت و كميته های ذكر شده در سنت نهم 
 نيز می گردد. این هيئت هــا و كميته ها برای خدمتگزاری به گروهها ایجاد 
شــده اند، نه برای حكومت كردن به آنها. آنها نسبت به گروهها، مسئوليت 
 مســتقيم دارند و تابع راهنمایی و دستور گروهها هستند. اگر چه هيئت ها 
 و كميته های خدماتی ممكن اســت به گروهها كمــک زیادی برای اجرای 
 هــدف اصلی نمایند، ولــی NA در گروههــا تجّلی پيدا مــی كند، نه در 

كميته هایی كه به گروهها خدمت می كنند. 
 احتياط یكی از اصول هدایت كننــده در روابط ميان گروهها و هيئت ها 
یا كميته های خدماتی اســت. گروهها مسئوليت دارند احتياجات خود را به 
دّقت بررســی كنند و قبل از تشكيل هيئت یا كميته با در نظر گرفتن جنبه 
 احتياط از لزوم وجود چنين تشــكيالتی اطمينان حاصل كنند. هيچ چيز به
 اندازه چنــد كميته یا هيئت فرعی كه واقعًا نيازی به تشــكيل آنها نبوده، 

سادگی NA را پيچيده نمی كند و اوضاع را بغرنج نمی نماید. 
 وظایف گروهها با ایجاد یک هيئت یا كميتــه برای رفع احتياجات آنها 
 به پایان نمی رســد. در حقيقت، كار آنها تازه شروع می شود. تا موقعی كه 
 یک كميته فعال اســت، گروههــا باید در جریان فعاليتهای آن باشــند و 
راهنمایــی خود را ادامه دهند. تنها در صورتی هيئت ها و كميته ها در قبال 

گروهها مسئولند كه گروهها با خدمات آنها مسئوالنه در ارتباط باشند. 
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 در پایان، ســنت نهم صحبت از وفاداری می كنــد. گروههای معتادان 
گمنام برای ایجاد هيئت ها و كميته هایی كه بتوانند به آنها برای بهتر انجام 
 دادن هدف اوليه شــان كمک كنند، به هم مــی پيوندند و نظریات و تدابير 
خود را با هم در ميان گذاشــته و با هم مشــورت می كنند. این هيئت ها و 
كميته ها برای حكومت بر انجمن معتادان گمنام ایجاد نشــده اند، بلكه آنها 
 برای اجرای صميمانه مســئوليتی كه از طرف گروه به آنها واگذار می شود، 
 به وجود آمــده اند. هيئت هــای خدماتی و كميته ها بــا وجود كمترین 
 تشــكيالت، كارهای محوله از طرف گروهها را انجــام ميدهند و گروهها را 
آزاد می گذارند آنچــه را كه بهتر از همه می توانند انجام دهند، ســاده و 

مستقيم به انجام رسانند. 



سنت دهم 
»معتادان گمنام، هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام NA هرگز 

نبایست به مباحث اجتماعی كشانده شود.«

 معتادان گمنام انجمنی اســت مركب از معتــادان در حال بهبودی كه با 
 اســتفاده از بعضــی اصول روحانی بــرای پاک ماندن بــه یكدیگر كمک 
مــی كنند. هدف اصلی ما به عنوان یک گروه یــا انجمن كمک به هر معتاد 
خواستار بهبودی اســت. جز این هدف، NA هيچ عقيده ای ندارد. با امتناع 
 از جهت گيری درباره مســائل دیگر، NA از درگير شــدن با موضوعاتی كه 
 می توانند باعث دور شــدن ما از هدف اصلی مان شوند، اجتناب می ورزد. 

این موضوع، پيام سنت دهم است. 
 بــرای اغلب ما این موضــوع كه معتادان گمنام به عنــوان یک انجمن 
 هيچ عقيده ای درباره مســائل مهم روز دنيا ندارد، خيلی جاافتاده و عادی 
 به نظر مــی آید؛ چرا كه اصوالً اغلب این مســائل، ارتباطــی به اعتياد یا 
 بهبودی ندارند. اما مســائل زیادی هم وجود دارند كــه در رابطه با اعتياد 
 هســتند و احتمال دارد دیگران از این انجمن جهانی انتظار داشته باشند، 

عقيده خود را درباره آن مسائل ابراز كند. 
گاهی اوقات از ما می پرســند، »عقيده NA درباره این مسائل چيست؟ 
 مثاًل سياســت كلی درمان اعتياد و مؤسسات بازپروری، انجمن های دیگری
 كــه از قدمهای دوازده گانه اســتفاده می كنند، روند قانــون مواد مخدر، 
 بيماریهای دیگری كه در رابطه با اعتياد هســتند و خيلی مسائل دیگر كه 
 در ایــن زمينه وجود دارد. « جواب ما بر طبق ســنت دهم این اســت كه 
 گروهها یا انجمن های ما دربــاره هيچ موضوعی به غير از برنامه NA عقيده 
 موافق یا مخالفی ندارند. ما بی طرفی كامل خود را درباره این مســائل حفظ 
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می كنيم تا بر روی فعاليت هایی كه به نحو احســن انجام می دهيم، تمركز 
كنيم: رساندن پيام بهبودی از معتادی به معتاد دیگر. 

 با این همه، حتــی وقتی به توضيح برنامه خود در جلســه ای عمومی 
 می پردازیم، با مســائل بحث برانگيزی روبرو می شویم. نظرات NA درباره 
 پرهيــز كامل، دربــاره احتمال بهبودی بدون بســتری شــدن در مراكز 
 باز پروری یا بيمارســتان به مــدت طوالنی، درباره اعتيــاد به عنوان یک 
 بيماری، حتی عقاید گســترده ما راجع به مســائل روحانی نيز در همه جا 
 مقبول واقع نمی شود. احتمال دارد افرادی كه با اعتياد و بهبودی سر و كار 
 دارند، در این موارد نظریاتی داشــته باشــند كه با عقاید ما خيلی تفاوت 
داشته باشد. نمی توانيم منكر وجود بخش هایی از برنامه شویم كه دیگران 
 با آن موافق نيســتند، اما حداقل می توانيم وقتی دربــاره مفاهيم خاص 
برنامه توضيح می دهيم، طوری مسائل را مطرح كنيم كه از روی عمد باعث 
 جّر و بحث نشــود. مثاًل ذكر كنيم، »ما توصيه نمــی كنيم همه با ما در این 
 مورد هم عقيده شــوند و با كســانی كه عقيده دیگری دارند، نيز مخالفت
نمی كنيم. فقط می خواهيم اطالعاتــی را در مورد چگونگی برنامه معتادان 
گمنام در اختيار شــما بگذاریم. « تا زمانی كه به عنوان یک گروه یا انجمن 
 تمركز خود را روی تجربيات خود در بهبــودی حفظ كنيم و به ابراز عقيده 
 در مــورد دليل عملكــرد مؤثــر NA نپردازیم، از درگير شــدن در جرو 

بحث های اجتماعی در امان خواهيم بود. 
 ســنت دهم معتادان گمنام را بــه عنوان یک انجمــن، از ابراز عقيده 
 درباره مسائل خارجی منع می دارد، اما خواستار چنين ممنوعيتی در مورد
 اعضا نيســت. در معتادان گمنام به آزادی شــخصی اعضای خود احترام 
 بســياری می گذاریم. همه معتادانی كه به قطع مصــرف مواد مخدر تمایل 
 داشــته باشــند، می توانند در NA عضو شــوند. از اعضا، شهریه یاحق 
 عضویتی دریافت نمی كنيم. از كســی تعهد نمی خواهيم و هرگز به كسی 
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 تعهدی نمی دهيم. با اینكه برنامه ما روحانی اســت، اعضای خود را مجبور 
 نمــی كنيم از نيرویی برتر شــناخت پيــدا كنند. حتی رهبــران ما فقط 
 خدمتگزاران مورد اعتماد هســتند و قدرتی ندارند تا ما را مجبور به پيروی 
از عمل، عقيده یا تفكری كنند. اعضای NA تشــویق می شوند كه خودشان 
فكر كنند، عقاید شــخصی خود را توسعه دهند و آن عقاید را به هر شكلی 

صالح می دانند، ابراز كنند. 
 تنها هشــداری كه ســنت دهم به یک عضو NA ميدهد این است كه 
وقتی در مجامــع عمومی صحبت می كنيم، قبل از اینكه حرفی بزنيم آن را 
سنجيده و درباره اش فكر كنيم. باید توجه كنيم در بعضی موارد مردم فكر 
می كنند هر چه یک عضو NA می گوید، عقيده رســمی NA است. گاهی از 
 اوقات حتی وقتی جلســه مزبور اصال در رابطه با NA نيست و یا عضوی كه 
 صحبت می كند صریحًا ابراز داشــته كه عقایدش شخصی بوده و مربوط به 

NA نيست، باز هم مردم حرفهای او را عقيده NA تلقی می كنند. 
 درست اســت اگر مردم حرفهای ما را ســوء تعبير كنند، ما به عنوان
یک شخص مقصر نيســتيم، ولی این امر از جدیّت مشكالت بغرنج ناشی از 
 سوء تعبير حرف ما برای NA نمی كاهد. اگر قبل از صحبت كردن در مجامع
 عمومــی در مورد آنچــه می خواهيــم بگویيم خوب فكــر كنيم، چنين 

مشكالتی پيش نخواهد آمد. 
اما ســنت دهم چه عقيده ای درباره صحبت كردن در مقابل یک گروه 
بهبودی دارد؟ آیا بــه ما می گوید به عنوان یک عضو در حال بهبودی نباید 
 NA راجع به مســائلی كه در زندگی با آنها روبرو می شــویم، درجلســات 
صحبت كنيم؟ پاسخ منفی اســت. با اینكه ممكن است مسئله ای خارج از 
موضوع باشــد، اما اثر آن خارج از حيطه بهبودی ما نيســت. هر چيزی كه 
 زندگی یک معتاد در حال بهبودی را تحت تأثير قرار دهد، موضوعی اســت
 كه می تــوان آن را با دیگران مطرح كرد. اگر مشــكلی كــه با آن مواجه 
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شــده ایم روی قدرت ما برای پاک ماندن و رشد روحانی اثر می گذارد، این 
مشــكل دیگر نامربوط محسوب نمی شود. ممكن اســت مسائل زیادی در 
 زندگی، تــوازن و تعادل ما را بر هم زنند و روی بهبودی ما اثر منفی گذارند.
 بســياری از اوقات ما چنين مســائلی را در جلســات با دیگران در ميان
 می گذاریم و به این طریق ســعی می كنيم دل خــود را از حرفهای ناگفته 
 ســبک كنيم. از دیگران می پرســيم آنها چگونه از اصول برنامه برای حل
 مشــكالت خود اســتفاده می كنند و نيرو و تعادل روانــی خود را حفظ
 می نمایند. برای اینكه این حرفها را در جلســات بزنيم، احتياج به كســب 

اجازه از هيچ كس نداریم. 
 اما بــا این وجود همه ما مــی دانيم ابراز عقاید شــخصی بحث انگيز، 
 به ســادگی می تواند جلسات ما را از هدف اصلی خود منحرف كند. هر چند
 مســائلی كه به ذهن ما می رســند، با بهبــودی مرتبط هســتند، ولی 
نمــی خواهيم حرفهای ما تمركز جلســه را از بهبودی منحرف كند. در این 
 صورت چه مطلبــی را برای گفتگو انتخاب كنيم؟ مــی توانيم از خود چند 
 ســؤال بپرســيم: آیا در این جلســه درباره تجربه خود با دیگران صحبت 
می كنم یا به توضيح و تفســير عقيدهای پرداخته ام؟ به عنوان یک فرد آیا 
 هنوز این مشــكل را در زندگی دارم یا دنبال راه حل هستم؟ آیا حرفهایی 
 كه ميزنم موجب وحدت بيشــتر گروه ميشــود یا موجب تفرقه آن خواهد 
شــد؟ آیا برای همه این موضوع را روشــن كرده ام كه حرفهای من عقيده 
شخصی خودم اســت و از جانب انجمن معتادان گمنام سخن نمی گویم؟ تا 
زمانی كه منافع مشــترک و هدف اصلی خود را رعایت كنيم، از مسائلی كه 

باعث انحراف ما از بهبودی می شود، در امان خواهيم بود.
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كاربرد اصول روحانی 
مهم ترین اصلی كه گروهها و انجمن ما، در سنت دهم به كار می گيرند، 
 اصل وحدت اســت. با وجود گوناگونی عقاید در ميــان اعضای ما، انجمن 
 معتادان گمنام هميشــه به دليل عدم ابراز هر گونه عقيده در مورد مسائلی 
 به جز برنامه خود، وحدتش را حفظ كرده اســت. بــه عنوان یک انجمن به 
توافق رســيده ایم فقط در رابطه با مسائلی كه ما را دور یكدیگر جمع كرده 
 اســت، یعنی اصول بهبودی ابراز نظر كنيم و از ابراز مســائلی كه موجب 

تفرقه ما می شوند، خودداری كنيم. 
 ســنت دهم در حقيقت تمرین مســئوليت پذیری است. به عنوان یک 
 گروه یا انجمن مســئول رســاندن پيام خود به معتــادان در حال عذاب 
هستيم. مســئول ایجاد محيطی هســتيم كه معتادان بتوانند به آزادی با 
 یكدیگر گفتگو كنند و اگر بخواهيم در انجام این وظيفه موفق باشــيم، باید 
 تــا حد امكان از آن مســائل عمومی كه باعث انحراف خاطر ما می شــود، 
 دوری گزینيــم. البته امــكان دارد نتوانيم به طور كامل از تمام مســائل 
 بحــث برانگيز عمومی صرف نظــر كنيم، چرا كه بعضــی از مفاهيم برنامه 
معتادان گمنام به خودی خود بحث برانگيز هســتند. مثاًل عقاید ما در مورد 
پرهيز كامل ممكن اســت در بعضی محافل عمومی جنجال برانگيز باشد. با 
 این همه، می توانيم مطلقًا از تمام جر و بحث هایی كه در نتيجه جبهه گيری 
 گروهها یا انجمن در رابطه با مســائلی كه به طور كلی خارج از حوزه برنامه 

ما هستند، پرهيز كنيم. 
 یكایک اعضا بــا حفظ بی طرفی NA در هر زمــان و مكانی كه صحبت 
 می كنند، سنت دهم را به طور مسئوالنه رعایت می كنند. در سطح عمومی، 
 بين عقاید شــخصی خود و عقاید انجمن معتادان گمنام كاماًل تفاوت قائل 
 می شــویم و در مواردی كه ممكن است مردم نتوانند بين نظرات ما و عقاید 
 NA برنامه تفاوت قائل شــوند، اصال عقيده ای ابراز نمی كنيم. در جلسات 
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 مشــخص می كنيم صحبت های مــا فقط در مورد تجربه خود ماســت و 
 موضوع NA نيســت. بدین نحو احتمال ســوء تعبير از حرفهای ما كاهش 
 می یابد. نوع ســخن گفتن ما در مورد NA معمــوال روی عقاید دیگران در 
 مــورد انجمــن تأثير می گــذارد. به هميــن دليل به عنــوان یک عضو 
مسئوليت پذیر، با دقت صحبت می كنيم و سعی می كنيم كه بی طرفی خود 

را حفظ كنيم. 
 به منظور رعایت ســنت دهم، گروهها، هيئتهــا و كميته های خدماتی 
 باید در مالقاتهای عمومی خود جنبه احتياط و دوراندیشــی را از نظر دور 
 ندارند. بخش هایی از انجمن ما دائمًا با جامعه در تماس هســتند. گروهها با

 افراد دیگر در مكان برگزاری جلسه و اهل محله آشنا می شوند. كميته های 
 فرعی بيمارســتانها و زندانها بــا مدیران اداری، كميته اطالع رســانی با 
متخصصين بهداشــت، ســازمان های خيریه، ادارات دولتی و رسانه های 
 عمومی آشــنا می شوند. در تمام برخوردهای ما با جامعه باید مواظب باشيم 
 هيچ عقيده ای در مورد مســائلی كه خارج از برنامه هســتند، ابراز نكنيم.
ایــن احتياط، اعتبار برنامه ما را در برابر انظار عمومی حفظ خواهد كرد، چرا 
كه حفظ اعتبار برنامه بهبودی تنها مسئله ای است كه برای معتادان گمنام 

واقعًا اهمّيت دارد. 
 با رعایت ســنت دهم، اعتقاد خــود را به ارزش اصــل گمنامی اثبات 
می كنيم. همه مــا عقاید خاصی داریم، اما وقتــی در مقام گروه یا انجمن 
صحبت می كنيم در برابر عقاید فــردی خود موضع گيری نمی كنيم. آنچه 

باید به عموم بگویيم، پيام انجمن است، نه عقاید شخصی. 
سنت دهم بسيار كاربردی و عملی اســت. تنها موضوعی كه انجمن ما 
 NA حاضر اســت به خاطر آن شــهرت خود را به خطر بيندازد، خود برنامه
 اســت. البته اگر دقت كنيم متوجه خواهيم شــد اصل روحانی فروتنی زیر 
 بنای سنت دهم اســت. معتادان گمنام ادعا نمی كند راه حل تمام مشكالت 
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 دنيا را پيدا كرده اســت. ما حتی ادعا نمی كنيم لزوما تنها راه حل اعتياد را
 در اختيــار داریــم. وقتی در جامعه چــه در مقام گروه یا انجمن ســخن 
 مــی گویيم، فقط پيام خود را در ميان مــی گذاریم. فقط می گویيم چه كار 
 می كنيم، نه كارهــای دیگران را تأیيد می كنيم و نــه از آنها عيب جویی 
می نمایيم. ما فقط انجمنی مركب از معتادان در حال بهبودی هســتيم كه 
 بهبودی خود را با یكدیگر به مشــاركت می گذاریم و دقيقًا همين خدمت را 

به معتادی كه هنوز رنج می كشد، ارائه می دهيم. 
 فقــط درباره برنامه خود صحبــت می كنيم و می دانيــم مؤثر بودن و 
 كارآیی برنامه ما بيشــتر از هر تبليغاتی برای دیگران جذابيت دارد. برنامه
ما برای ما كارگر بوده و در اختيار تمام كســانی كه طالب بهبودی هستند، 
 قرار دارد. اگــر فكر می كنيد خدمتی از ما ســاخته اســت، برای كمک 

آماده ایم. 



سنت یازدهم
» خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ، ما الزم است همیشه 

گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ كنیم.«

با اینكه سنت یازدهم اساس سياســت روابط عمومی NA است، اما در 
 حقيقت این ســنت فقط یكی از شش سنتی اســت كه جنبه های مختلف 
 روابط عمومی ما را مورد بررســی قرار ميدهد. ســنتهای سوم و پنجم از 
 هدف اصلی و نهایی روابط عمومی ما ســخن می گویند. ســنتهای ششم و 
هفتــم چگونگی و ماهيت روابط ما را با ســازمانهای دیگر بيان می كنند و 
 سنت دهم سياســت ما را در ارتباط با عقاید ما درباره مسائل خارجی شرح 
 مــی دهد. به وضوح می توان دید ســنتهای ما به همان انــدازه كه روابط 
داخلی ما را مورد توجه قرار می دهند، برای روابط خارجی ما با ســایر افراد 

جامعه نيز اهميت قائلند. 
اغلــب گروههای NA در طی انجام امور روزمره خــود به نوعی با مردم 
 جامعه در تماســند، اما روابط عمومی كه از آن در ســنت یازدهم ســخن 
 می گویيم، خيلی پيچيده تر از روابط منظم ما با افراد خارج از انجمن است.

 وجود "سياســت روابط عمومی، لزوم داشــتن برنامــه" روابط عمومی را 
برای اجرای هدف اصلی انجمن ایجاب می كند. اطالع رســانی به مردم اگر 
 صحيح انجام شــود، تبليغات نيســت، بلكه كوششی است در جهت جالب
نشان دادن NA برای كســانی كه احتمال دارد به این انجمن احتياج داشته 
باشــند. ما به عنوان گروهها، هيئت های خدماتی و كميته های NA، آگاهانه 
و با صرف انرژی، ســعی در ایجاد روابط عمومی خوب داریم. رابطه خوب ما 
با جامعه، از انجام فعاليت های معمولی ما حاصل نمی شــود، بلكه پلی است 
 كه در نتيجه پيمودن آن، پيام رســانی ما به معتادان بهتر می شود. معتادان 
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 گمنام یک انجمن ســّری نيست؛ ســنت یازدهم درباره گمنامی در سطح 
 فــردی صحبت می كنــد، نه گمنامی انجمــن. هرچه مردم ما را بيشــتر 
 بشناســند، احتمال اینكه معتادانــی كه دنبال بهبودی مــی گردند - یا 
 دوســتان، خانواده و همكاران آنها - به فكر انجمن مــا بيفتند و ما را پيدا 
 كنند، بيشتر می شــود. یكی از راههایی كه اعضا می توانند در برنامه های 
 روابط عمومی ســهيم شــوند، فعاليت در كميته های محلی اطالع رسانی 

است.
 ســنت یازدهم به ما می گویــد وقتی به فعاليت هــای روابط عمومی 
 می پردازیم، باید به طور ســاده و مستقيم بگویيم معتادان گمنام چيست و 
چه كار می كند. نباید راجع به NA در ادعاهای خود غلّو كنيم. كوشــش ما 
در برقــراری ارتباط با جامعه باید مثل برنامه مــا جذاب، ولی در ضمن غير 
 تبليغاتی باشــد و به معتــادان و جامعه بگوید، »اگر شــما خواهان چيزی 
 هســتيد كه ما ارائه می دهيم ما این چنين هســتيم و نحوه فعاليت ما این 

گونه است. اگر خدمتی از ما ساخته است، لطفا به ما اطالع دهيد.«
 بعضی از سازمان ها از افراد مشهور به عنوان سخنگو استفاده می كنند 
 و اميد دارند از شــهرت این افراد برای باال بردن اعتبار خود استفاده كنند. 
 این مســئله ممكن اســت برای ســازمان های دیگر مفيد باشد. اما سنت 
یازدهم با قطعيت به ما می گویــد در فعاليت های روابط عمومی NA، هرگز 
نبایــد این كار را انجام دهيم - نه با اعضای مشــهور خود و نه با هيچ عضو 
 دیگر. اگر انجمن ما از شــخصی مشهور مثاًل برای اطالعيه ای عمومی درباره 
 NA اســتفاده كند و مدتی بعد، این شخص دچار لغزش شود و یا به دالیلی 
 شــهرت خود را از دســت دهد، این كار چه نتيجه مثبتی برای انجمن ما 
خواهد داشــت؟ همين اوضاع درباره هر عضو دیگری كه از اعتبار NA برای 
كســب شهرت استفاده كند، صادق است. اعتبار پيام NA می تواند تا حدود 
 بسيار زیادی تحت تأثير شــخص پيام آورنده قرار گيرد. وقتی ما از طریق 
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مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه های عمومی در معرض دید عموم 
قرار گيریم، باید هميشه گمنامی شخصی خود را حفظ كنيم. 

 همين مســئله در مورد دیگــر فعاليت های روابــط عمومی نيز صدق 
می كند. گمنامی در بين مردم باعث می شــود فعاليت های ما در جامعه به 
رساندن پيام معطوف شود، نه به خدمتگزاران كميته اطالع رسانی. ما هرگز 
كار اطالع رســانی به عموم را به تنهایی انجام نمی دهيم، چرا كه یک گروه 
 - حتی دو نفر - خيلی بهتر ماهيت NA را بــه عنوان یک انجمن، به مردم 
 نشــان می دهد. همچنين وقتی افــرادی به تنهایی ایــن كارها را انجام 
می دهند، معموالً توجه مردم به خود این افراد معطوف می شــود. عالوه بر 
 این، یک گروه معموال چهره ها و نظرات شــخصی اعضا را تا حدودی مهار 
 می كند و بدین طریق NA به مردم معرفی می شــود، نه آن فردی كه NA را

 معرفی می كند. ایــن واقعيت كه یک معتاد وقتی تنها باشــد، برای خود 
 همنشــين بدی اســت ، در انجام روابط عمومی و بهبودی شخصی ما نيز 

مصداق دارد. 
 با این همه، در اغلب موارد گمنامی شــخصی مسئله ای است كه صرفأ 
 به تصميم خود شــخص بســتگی دارد. با تمام ســعی و كوششی كه ما در 
مخفی نگاه داشــتن اعتياد خود كرده ایم، باز هم به احتمال زیاد اطرافيان 
 نزدیک ما ميدانســتند ما در دوران مصرف مواد دچار مشــكالتی بودیم. 
 حاال شاید بهتر باشــد آنها را در مورد بهبودی و عضویت در معتادان گمنام 

در جریان قرار دهيم. 
موقعيت های دیگری نيز مــا را مجاب می كنند درباره عضویت خود در 
 NA با بقيه حرف بزنيم. وقتی یكی از دوســتان ما، درگيری شخص دیگری 
را با اعتياد برای ما تعریف می كند، شــاید دلمان بخواهد به آن دوســت 
 مطالبی را دربــاره معتادان گمنام و تجربيات خــود در آنجا بگویيم. وقتی
 یكی از همكاران ما با مشــكل مصرف مواد مخدر روبرو شــده، شاید صالح 
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بدانيم تجربه خود را با او در ميان بگذاریم. هيچ یک از ما دلش نمی خواهد 
با بوق و كرنا و بدون دليل موجه، تمام ریزه كاریهای تأســف برانگيز اعتياد 
 خود را به همه شــهر بگوید و به همين منوال با هر كــس كه برميخوریم، 
 درباره عضویت خــود در NA چيزی ابراز نمی كنيم. اگر به نظر می رســد 
 می توانيم به شــخص دیگری كمک كنيم، این بــار موضوع فرق می كند و 
 شــاید صحيح باشد مختصری درباره داســتان خود و بهبودی در معتادان 

گمنام برای او تعریف كنيم. 
 با تمام اعضای ما اعّم از كســانی كه در بخش اطالعات عمومی فعاليت 
نمی كننــد، در روابط ما با جامعه نقش دارند. وقتــی فرد فرد معتادان، آثار 
 بهبودی را در زندگی خود نشــان ميدهند، بهترین معــرف و عامل جاذبه 
انجمن ما و شــاهدی واقعی بر مؤثر بودن NA هستند. اكنون افرادی كه از 
 گذشــته ما خبر دارند، وقتی ما را می بينند، بــه دیگران می گویند برنامه 
 معتادان گمنام مؤثر اســت. هر چه بيشــتر این خبر پخش شود، احتمال 
 اینكه معتادان خواهان بهبودی به محيط گرم و دوســتانه انجمن ما جذب 

شوند، بيشتر خواهد شد. 
 به همين ترتيب، ما به هر مكانی كه وارد می شــویم، هميشه تا حدودی 
 معرف NA هســتيم. اگر مردم ببينند تيشــرت ماركدار NA پوشيده ایم، 
ولی رفتار نامناســبی داریم، دقيقا پيام و خاطره زشتی از انجمن ما در ذهن 
 NA آنها باقی می مانــد. حرفها و اعمال ما روی برنامــه بهبودی و انجمن
 تأثير می گذارد. به عنوان یک عضو متعهــد و عالقه مند به انجمن، دلمان 
می خواهد تصویر جالبی از NA به مردم ارائه كنيم، نه اینكه باعث سرافكندگی 

شویم. 
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كاربرد اصول روحانی 
 ســنت یازدهم جلوه گر و معّرف ایمــان ما به كارآیی برنامه اســت.
 به عنوان یک انجمن، هدف اصلی ما رساندن پيام - به معتاد در حال عذاب
 اســت. برای به انجام رســاندن این هدف احتياجی به طــرح برنامه های 
تبليغاتــی در جامعه نداریم. برای اینكه حســن نّيت خود را به جامعه ثابت 
 كنيم و معتادان را نيز به جلسات جذب كنيم، تمام چيزهای الزم به سادگی 
 و وضــوح كامل در برنامه معتادان گمنام ذكر شــده اســت. برای برقراری 
ارتباط با مردم به تبليغات پر زرق و برق، ادعاهای غلوآميز و افراد مشــهور 
نياز نداریم. اعتقاد داریم اگر مردم از كارآیــی انجمن ما اطالع پيدا كنند، 

گفتنی های الزم گفته شده است. 
اصل خدمت، كه الزمه به كارگيری ســنت یازدهم ماســت، به تالش و 
 فعاليت ما بســتگی دارد. برای اینكه بتوانيم تا حد توان به معتادی كه هنوز 
 در رنج اســت، خدمت كنيم باید فعاالنه پيام خود را در شهرها، شهرک ها و 
 دهات انتشــار دهيم. خط مشــی روابط عمومی ما با جامعه بر اساس جاذبه 
 اســت تا تبليغ. اما به منظور جلب معتاد در حال عــذاب به برنامه، باید با 
 جدیت تالش كنيم برنامه ما در ســطح گستردهای شــناخته شود. هرچه 
روابط عمومی ما بهتر و گسترده تر شود، توانایی ما برای خدمتگزاری بهتر، 

افزایش خواهد یافت.
 قباًل در همين فصــل از جنبه های كاربردی گمنامی در ســطح جامعه 
 ســخن گفتيم. اما همان طور كه در فصل بعدی خواهيم دید، گمنامی چيزی 
به مراتب فراتر از آن اســت كه فقط وقتی برنامه های روابط عمومی خود را 
اجرا می كنيم، به آن توجه داشــته باشــيم. هر كدام از ما زندگی، حرفها و 
داســتان های خاص خود را داریم كه تمام اینها رنگ و بوی خاصی به پيام 
 انجمن ما داده اســت. اما باید بدانيم پيامی كه به افراد جامعه می رســانيم 
 این نيســت كه به آنهــا بگویيم چه افــراد خوبی هســتيم. هدف اصلی 
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فعاليت های ما برای برقراری ارتباط با مردم این اســت كه ماجرای معتادان 
گمنام را برای آنها شــرح دهيم و بگویيم این برنامه به معتادی كه هنوز در 
 عذاب اســت، چه كمكی می تواند كند. رعایت گمنامی در سطح جامعه، بر 
 پایه و اســاس روحانی تمام سنت های ما استوار است. این سنت ها هميشه 

به ما یادآوری می كنند اصول روحانی را به شخصيت ها ترجيح دهيم. 



سنت دوازدهم
 » گمنامی، اساس روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یاد آور این است كه اصول

را به شخصیت ها ترجیح دهیم.«

 در دوران بهبــودی بــه دنبال آن هســتيم كه به جــای خودرأیی از 
 راهنمایــی نيرویــی برتر در امور زندگی شــخصی خود اســتفاده كنيم.
به همين ترتيب، ســنت ها نيز درباره انجمنی بحــث می كنند كه به جای 
 شــخصيت افراد از اصول روحانی پيروی می نماید. منظور سنت دوازدهم از 
 كلمه "گمنامی"، عــدم خودرأیی و اولویت دادن بــه نيازهای دیگران به 
جای نيازهای شخصی اســت. گمنامی به منزله یک ستون روحانی است كه 
تمامی انجمن معتادان گمنام بر روی آن اســتوار شده است. سنت دوازدهم 
 در واقع مجموعه ای از تمام سنتهاســت كه به صورت واحد بيان شــده و 

پيام یازده سنت قبلی را به طور خالصه و با تأكيد مجدد بازگو می كند. 
اصل گمنامی در حفظ ثبات انجمن ضروری اســت و بهبودی شخصی را 
امكانپذیر می ســازد. بهبودی فرآیند ظریفی اســت كه برای رشد احتياج 
 به ثبات محيط و تعادل و تشــویق دارد. هر یــک از ما و گروههای ما نقش 
 خاصی در تدوام این "ثبات" به عهده دارند. وحدت ما آنقدر گرانبهاســت 
 كه اگــر بخواهيم از بين آرزوهای شــخصی خود و حفظ منافع مشــترک 
انجمن، یكــی را انتخاب كنيم، منافع NA را ترجيح مــی دهيم. دليل این 
انتخاب، تنها برداشــت آگاهانه ما از منافع شخصی خود نيست، بلكه اكنون 
نســبت به منافع اعضای دیگر هم احساس مسئوليت پيدا كرده ایم. وحدت 
 معتادان گمنام مهم تر از جامه عمل پوشــاندن به خواســتهای شــخصی 

ماست.
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گمنامی اصل بنيادی ســنت عضویت در انجمن ماســت. با وجود اینكه 
تمامی ما از لحاظ شــخصيتی تفاوت هایی با دیگران داریم، ولی تنها الزمه 
 عضویت در NA به طور مشــترک در بين همه ما وجــود دارد، یعنی تمایل
 برای قطع مصرف. این اصل ســاده، شخصيت های گوناگون افرادی را كه از 
 بيمــاری ما رنج می برنــد، به خود جلب كرده و آنها را زیر چتر مشــترک 

انجمن بهبودی قرار داده است. 
اصل گمنامی در واقع جان كالم برداشــت انجمــن ما از وجدان گروهی 
اســت. هر یک از عقاید اعضا از اهميت برخوردارند، وليكن گروه، راهنمایی 
خود را از وجدان دســته جمعی تمام اعضای خود به دست می آورد. قبل از 
 آنكه گروه تصميمی بگيرد، اعضای آن با نيروی برتر خود مشــاوره می كنند
و از او درباره موضوعی خاص درخواســت راهنمایی می كنند. همه اعضای 
گروه فروتنانه با یكدیگر هم صدا می شــوند تا از خواست خداوند برای تمام 
 اعضــای گروه آگاهی پيدا كنند. در نتيجه، یک صدای متّحد از مجموع تمام 
 آن صداها بــرای راهنمایی و هدایت همه ما به وجود مــی آید. ما نام این 
صدای مشــترک را وجدان گروه می گذاریم. همين اصل در مورد مسئوليت 
 NA نيز صادق اســت. اگر چه افراد عضــو به عنوان رهبران NA رهبری در
 خدمت می كنند، این رهبران فقط خدمتگزاران ما هســتند كه وظایف خود

را بر طبق وجدان گروه به انجام می رســانند. اصول از خود گذشــتگی در 
خدمات و راهنمایی دســته جمعی از اظهارات و خواســته های شــخصی 

خدمتگزاران مورد اعتماد ما پيشی می گيرند. 
 اصل گمنامــی فقط ما را در تكامل وجدان دســته جمعی گروه هدایت 
 NA نمی كند، بلكه در مورد اســتقالل گروه نيز مؤثر اســت. البته هر گروه 
كاماًل استقالل دارد به هر نوعی صالح می داند، هدف اصلی خود را به انجام 
رســاند و در انجام كارها از روش خود استفاده كند و شخصيت گروهی خود 
 را نيز پرورش دهد. انجمن ما فقط یــک محدودیت برای این آزادی تقریبًا
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 كامل قائل می شود: گروه حق ندارد به گونه ای ابراز وجود و شخصيت كند 
 كه برای بقيه گروههای محله یا به طور كلی NA گران تمام شود. مصلحت و 
پيشــرفت هر گروه NA تا حدودی به مصالح تمام گروههای NA بســتگی 
دارد. گروهها به دنبال پيشــی گرفتن از گروههای دیگر نيستند، بلكه برای 
حفظ مصالح و منافع كل انجمن با یكدیگر همكاری می كنند. اصل گمنامی، 
گروههای خودمتكی و مســتقل ما را با یكدیگــر متحد می كند تا به هدف 

مشترک خود جامه عمل بپوشانند. 
 اصل گمنامی باعــث تحقق هدف اصلی ما می شــود. اگر چه آرزوها و 
 اهداف شــخصی هر یک از ما باعث ایجاد انگيزه برای رشــد انســانی ما 
 می شــوند، اما انجمن ما از طریــق یک هدف واحد راه خــود را می باید:
 رســاندن پيام بهبودی به معتــادی كه هنوز در عذاب اســت. وقتی وارد 
معتادان گمنام ميشــویم، نقشه های شــخصی خود را كنار می گذاریم. به 
جای آنكه فقط به فكر خود باشــيم، دنبال كمک به دیگران هســتيم. اصل 
عدم خودرأیی و اولویت دادن به خواسته های دیگران به جای خواسته های 

شخصی، هدف اصلی گروههای ما را مشخص می كند. 
 اصل گمنامــی روابط انجمن مــا را با جامعه هدایت مــی كند. مایک 
 انجمــن مخفی نيســتيم؛ از اینكه مــی بينيم نام ما هر ســال در جهان 
شناخته تر می شود، خوشحال هســتيم. با این همه، این نام را برای تأیيد 
 و صّحه گذاری بر ســازمانهایی كه ممكن اســت به ما در پيشــبرد اهداف
اصلی مان كمک كنند، به كار نمی بریم. سعی نمی كنيم با استفاده از اعتبار 
نام انجمن، روی مســائل جامعه خود تأثير بگذاریم. اگر هدف اصلی خود را 
 به انجام رســانيم، جامعه خود به خود متوجه كارآیی ما خواهد شد و هيچ 
 احتياجی نخواهيم داشت اعتبار خود را به خاطر حمایت سازمان های دیگر 
 تاخت بزنيم. شــرح و وصف خوبی كه دوســتداران مــا از انجمن به زبان 

می آورند، برای تأیيد كارآیی انجمن ما كافی است. 
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 گمنامی یكی از اصول بســيار مهمی اســت كه انجمن مــا در رابطه با  
 مــورد توجه قــرار می دهــد. معتقدیم ســخاوت در صورتــی كه نفس 
در آن دخيل نباشــد، به خودی خود صفت با ارزشی است و به همين دليل 
اســت كه با حفظ گمنامی از اعضای خود كمک دریافت می كنيم. همچنين، 
تمام گروههای خود را تشــویق می كنيم كاماًل خودكفا باشند و تنها به یكی 
دو نفر از اعضای خود هم اتكا نكنند. بذل و بخشــش بدون تكيه بر نفس و 
بدون چشمداشــت و انتظار پاداش یا تقدیر، یكی از اصول روحانی است كه 
 با اصل مســئوليت پذیری گروهی ارتباطی نزدیک دارد. وقتی این دو اصل 
 رعایت شــوند، همبســتگی روحانی و ثبات مالی گروههــای ما تضمين 

می گردد. 
همين اصل گمنامی فداكارانه، اســاس روحانی سنت هشتم ماست. در 
 معتادان گمنام، كســی نيســت كه به طور حرفه ای قدم دوازدهم را انجام 
دهد. در عوض، ما به ميل خود از زبان ســاده همــدردی برای بازگو كردن 
 تجربه روحانی شــخصی خود - كــه آن را بهبودی ميناميم - اســتفاده 
 مــی كنيم. تجربه روحانی را نه می توان خرید و نه فروخت؛ فقط می توان به 
 رایــگان آن را با دیگران در ميــان گذارد. هر چه بيشــتر به ميل خود به 
مشــاركت این تجربه می پردازیم، آن حس همدردی كــه ما را با یكدیگر 
پيوند داده، تقویت می شــود. این سنت به ما یادآور می شود اصل گمنامی 
 در بخشــش و از خود گذشــتگی را به تمــام تمایالتی كه به كســب نام

یا شهرت داریم، ترجيح دهيم. 
در معتــادان گمنام از اصــل گمنامی در تشــكيالت خدماتی خود نيز 
 مدد می گيریم. انجمن ما سلســله مراتب ســازمانی ندارد. ما هيئت ها و 
 كميته هایی داریم كه فقط برای خدمتگزاری تشــكيل شــده و حكمرانی
 نمی كنند. بخش های مختلف ســاختار خدماتی ما تنهــا با در نظر گرفتن
 هدف اصلی و وجدان دســته جمعی انجمن خط مشی خود را انتخاب كرده و 
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 به طور مستقيم نســبت به انجام خدمات محّوله از ســوی ما مسئولند. از 
 كســانی كه در كميته ها و هيئت ها مســئوليت پذیرفته اند، انتظار داریم 
دنبال كســب قدرت، مالكيت یا شهرت نباشند، بلكه با از خود گذشتگی به 

انجمنی كه بهبودی آنها را ممكن ساخته است، خدمت كنند. 
 تقریبــًا تمام گروهها، هيئت ها و كميته هــای خدماتی معتادان گمنام، 
 پســت خدماتی اعضای خود را به طور چرخشــی عوض می كنند و بسيار 
به ندرت اتّفاق می افتد از عضوی درخواســت كنند بيش از یک یا حداكثر 
دوبار متوالی در یک پســت خدماتی انجام وظيفه كند. تعویض چرخشــی 
اعضا در واقع از همان اهميتی كــه انجمن ما برای گمنامی در خدمات قائل 
 اســت، سرچشمه می گيرد. باید توجه داشته باشيم خدمات در NA جریانی 
 خصوصی نيست، بلكه مسئوليت دســته جمعی كليه اعضای انجمن است. 
 البته این سخن بدین معنا نيســت كه نسبت به توّجه، تجربه یا بصيرتی كه 
اعضا در انجام مســئوليت های خدماتی از خود نشــان مــی دهند، قدر 
 شناس نباشــيم. اما در NA، اصل گمنامی در خدمات را مقّدم بر شخصيت 
 خدمتگزاران مورد اعتماد خود می دانيم. مســئوليت دســته جمعی - نه 
 قدرت شــخصی - بلكه نيرویی اســت كه خدمــات را در معتادان گمنام 

هدایت می كند. 
 رعایت اصل گمنامی همچنين باعث شــكل گيــری صدای انجمن ما در 
 جامعه می شــود. هر یک از اعضای بيشــمار ما درباره مســائل مختلف 
عقيده ای خاص دارند. ولی از طرف دیگــر پيامی كه انجمن ما برای جامعه 
 دارد، پيام تجربه دســته جمعی ما در بهبودی از اعتياد اســت. ما به عنوان 
 گــروه و انجمن به جز برنامه NA، درباره هيچ مســئله دیگری ابراز عقيده 
 نمی كنيم. در ارتباطات خود با جامعــه، فقط اصول برنامه را ارائه می كنيم، 

نه عقاید شخصی اعضای خود را درباره مسائل دیگر. 
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 گمنامی نه تنهــا در رابطه با ابزار عقاید ما در ســطح جامعه باید مورد 
 توجه قرار گيرد، بلكه در تمامی سياســتها و خط مشی های روابط عمومی 
انجمن ما نيز باید لحاظ شــود. در روابط خود با جامعه، اساس اعتبار برنامه 
 را بر كارآیی NA بنيان می گذاریم، نه بر شــهرت و شــخصيت یک یا چند 
عضو. به دنبال جذب معتادان هســتيم و اینكه جامعه هم نظر خوبی درباره 
 ما پيدا كند. ایــن كار را فقط از طریق آنچه ارائه می دهيم، انجام می دهيم، 
 نه از طریق تبليغــات و ادعاهای بزرگ. مطرح نمــودن ادعاهای غلوآميز 
 نمی تواند جایگزین پيام ســاده و اثبات شده NA به عنوان اساس خط مشی 

روابط عمومی ما شود. 
 گمنامی یا "بی نام و نشــانی" ســنت دوازدهم، عماًل اهداف مختلفی را 
- كه هر یک عواقب وســيع روحانی دارند - تحّقق می بخشد. این اصل به 
ما یادآور می شــود »آنچه در این جلسه گفته شد، نباید در خارج از جلسه 
 افشا شــود« و بدین ترتيب محيطی در جلسات به وجود می آید كه اعضا از 
افشــا شدن صحبت های خود در خارج از جلســات نترسند. همچنين این 
 اصل خاطرنشان می كند مهم ترین مسئله در صحبت كردن و رساندن پيام 

در جلسات، پيام است نه پيام آور. 
 گمنامی در ســنت دوازدهم همچنين بدین معناســت كــه تفاوتهای 
شــخصی ما هيچ تبعيضی را در نهایت ایجاد نمــی كنند: در NA همه ما در 
دوران بهبودی برابر هســتيم. این درست اســت كه همه ما با سابقه های 
شــخصی متفاوت، عادتهــای مختلف مصرف، تحصيــالت و تخصص های 
اجتماعی متفاوت، اســتعدادها و نواقص اخالقی مختلف وارد NA می شویم. 
 امــا در رابطه با هدف بهبودی شــخصی خود، حرفه ما هيــچ ارتباطی به 
 اســتعداد ما برای كمک به یكدیگر ندارد. تحصيالت دانشگاهی، سرمایه، 
بی ســوادی، فقر - مسائلی كه بر بســياری از زمينه های زندگی ما اثر می 
 گذارند - نه به ما كمكی خواهد كرد و نه شــانس مــا را در بهبودی كمتر 
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خواهد نمود. به همين منوال، این عوامل نه باعث مؤثرتر شــدن و نه باعث 
اختالل در مساعی ما برای پيام رسانی خواهد شد. 

 ما در عضویــت NA برابر هســتيم. تمام ما در نهایــت اعضای گمنام 
 این انجمن هســتيم و هيچ یــک از آن "جدا" نيســتيم. اصل گمنامی در 
 ســنت دوازدهم بدین معناست كه سرانجام پس از ســالها رنج از بيماری 

منزوی كننده اعتياد، به جایی "تعّلق" پيدا كرده ایم. 
 این مســئله حقيقت دارد. گمنامی اســاس روحانی تمام ســنت های 
ماســت. بدون گمنامی، وحدتی كه ادامه بهبودی ما به آن بســتگی دارد، 
 در اثر جنجال و اغتشاشــاتی كه از برخورد شخصيت های متضاّد به وجود 
 می آید، از بين خواهد رفت. با رعایت این گمنامی، گروههای ما مجموعه ای 
از اصول هدایت كننده )ســنتهای دوازده گانه( به دســت می آورند كه به 
 آنها كمک می كنــد نقاط قّوت اعضای خود را در قالــب انجمنی كه باعث 
شكوفایی، تشــویق و حمایت از بهبودی همه ما می شود، به یكدیگر ملحق 

كنند. 
 دعا می كنيم معتادان گمنام هرگز به مجموعه ای از معتادان افســرده، 
بی تفاوت و بی هویّت تبدیل نگردد. ما از ســرزندگی، همدردی، خالقيت، 
شادابی و تنوع شــخصيت اعضای خود لذت می بریم. در واقع، همين تنوع 
و گوناگونی، نشــان دهنده قدرت ماست. متوجه می شویم هر چه اعضای ما 
 قوی تر باشند، به همان نســبت وحدت انجمن ما نيز افزایش می یابد. این 
 جملــه پارادوكس بزرگ بهبودی در NA اســت: وقتی بــه یكدیگر ملحق 
می گردیم و نســبت به آنچه خير و صالح انجمن اســت، متعهد می شویم، 
منفعت و رفاه خود ما نيز فزونی پيدا می كند. وقتی اراده شــخصی خود را 
تسليم می كنيم و با فروتنی تمام، قدرتی را كه در اختيار داریم، در خدمت 
 كل می گذاریم، ناگهان قدرت عجيبی پيدا مــی كنيم كه نه تنها از قدرت 
 خود ما برتر است، بلكه از مجموع قدرت اجزای تشكيل دهنده اش نيز برتر 
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 اســت. وقتی با از خود گذشــتگی و با رعایت گمنامــی در خدمتگزاری، 
احتياجات دیگران را برآورده می كنيم، متوجه می شویم احتياجات خود ما 
 نيز برآورده می شوند، خيلی بهتر از آنچه تصور می كردیم. وقتی به صورت 
 گمنــام به انجمنی متشــكل از دیگر معتــادان در حــال بهبودی ملحق 
می شــویم و منافع گروه را به منافع خود ترجيح می دهيم، رشــد روحانی 
 خود ما نيز به مراتب بيشــتر می شــود. این مســئله دقيقا منظور سنت 
 دوازدهم است: گمنامی اساس روحانی تمام ســنتهای ماست. تا زمانی كه 
به اصول روحانی اولویت دهيم، شــخصيت فردی ما رشد می كند و بيشتر 
 از هر زمانی در زندگی ما شــكوفاتر می شود و بدین ترتيب انجمن ما نيز با 

قدرت و فراغ بال بيشتر به شكوفایی خود ادامه خواهد داد. 
 منافع مشــترک ما به وحدت ما بســتگی دارد. تنها اميد ما برای حفظ 
 این وحــدت، با وجود تنوع عظيمی كه در معتادان گمنام یافت می شــود، 
 به كار گرفتن اصولی معّين و مشــترک اســت: همان اصول ســنت های 
 دوازده گانــه. تا زمانی كــه رعایت این اصول را به اعمال و خواســته های 

شخصی خود ترجيح دهيم، همه چيز به خوبی پيش خواهد رفت. 
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